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Dedic acest volum soției mele, 

Doamnei Preotese Gianina Maria-Cristina, 
la împlinire a 25 de ani de prietenie 

și de dragoste sfântă. 
 

 
Sfânta Frescă de pe coperta primă,  

a Sfântului Sfințit Mucenic Ignatios [Ἰγνάτιος], 
Purtătorul de Dumnezeu [Θεοφόρος],  

am preluat-o de aici1.   
  

  

 
1 A se vedea:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/

bf/Hosios_Loukas_(south_west_chapel%2C_south_side)_-
_Ignatios.jpg.  
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Fără Dumnezeu rătăcim ca niște oi care nu au 

Păstor, umblând în întunericul patimilor și în fapte 
ale rușinii. Pentru aceasta, Cel ce ai nespusă și nemă- 
surată milă, pe mine, ticălosul robul Tău, miluiește-
mă2!  

 

Vezi neputința și nepăsarea mea, mult Milos- 

tive! Vezi îngâmfarea mea cea pierzătoare de suflet! 
Vezi lenea mea și fumul slavei deșarte pe care îl port 
în sân! Vezi netrebnicia mea câtă este și mă miluiește!  

 

O, Dumnezeul meu și Domnul meu, mult Te-

am întristat cu păcatele mele, mult Ți-am greșit Ție, 
Iubitorule de milostivire! Pentru aceasta, ca un pește 
fără de glas nu mă pot dezvinovăți, ci Tu, ca Cel ce 
cauți oaia cea pierdută, pe mine din rătăcirea cea de 
prin munții mândriei întoarce-mă și în staulul iubirii 
și al păcii Tale iarăși mă primește!  

 

O, cât va fi de înfricoșătoare moartea pentru 

mine, cel ce am trăit ca un nerușinat și ca unul fără de 
minte. Eu, Doamne, cel din ceasul al 11-lea, la Tine cad 
și mă rog: izbăvește-mă de frica ce va să fie păcăto- 
șilor!  

 

Nimeni n-a păcătuit mai mult decât mine, tică- 

losul și netrebnicul. Nimeni nu s-a spurcat cu întină- 

 
2 Am început să scriu cântările din volumul de față în 

anii studenției mele.   
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ciuni și fărădelegi ca mine. Nimeni nu e mai vrednic 
de plâns și de muncă, ca cel ce sunt încovoiat de 
patimi. Dar Tu, milostive Doamne, Cel care ai pătimit 
pentru mine, din întinăciuni mă scoate și mă cură- 
țește și mă primește întru Împărăția Ta!   

 

Iartă-mă, Doamne, pentru mila Ta, că m-am 

scufundat în marea grijilor lumești și în Iadul răută- 
ților am căzut, ca un nemernic mi-am pierdut viața 
mea, în păcate și în multe fărădelegi! Ca cel mai rău 
dintre toți cad la milostivirea Ta și Te rog: Nu mă trece 
cu vederea nici pe mine, blestematul! 

 

Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Tu ești 

nădejdea și scăparea și acoperământul păcătoșilor. 
Doamne, Cel ce nu ne uiți pe noi, ajută-ne și ne milu- 
iește! 

 

Preasfântă și Preacurată Maică a lui Dumnezeu, 

ca ceea ce ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe 
Unul din Preasfânta și de Viață Făcătoare Treime, 
roagă-Te Fiului tău și Dumnezeului nostru ca să ne 
dea nouă timp de pocăință și să ne învețe pe noi să ne 
plângem păcatele noastre, cu zdrobire de inimă și cu 
umilință, ca ceea ce lesne Îl îmblânzești pe Fiul tău 
pentru noi și ești ajutătoarea cea nebiruită a crești- 
nilor ortodocși! 
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Sfinte Ioanne3, al Kronștadtului luminător și al 

Rusiei pravoslavnice mare liturghisitor, care te rugai 
pentru cei ce veneau la tine cu o iubire ce urca până 
la cer, acum cu Îngerii fiind împreună locuitor și cu ei 
veșnic lăudător al Preasfintei Treimi, roagă-te ca și 
atunci când erai pe pământ, pentru noi cei ce venim 
la tine cu dragoste, ca să moștenim și noi Împărăția 
lui Dumnezeu, Sfinte prea minunate!  

 

Doamne, Doamne, nu ne uita pe noi, rătăciții și 

înfrigurații, pe noi cei ce dorim mila Ta și iubirea Ta 
de oameni! Trimite-ne nouă pe Duhul Tău cel Sfânt și 
încălzește inimile noastre cu focul care arde întină- 
ciunea sufletului, iar pacea Ta, cea care covârșește 
toată mintea, n-o lua de la noi, ci ne-o întărește întru 
toți vecii! 

 

Sfinților Mucenici care ați pătimit din iubire 

pentru Hristos Dumnezeu și v-ați înroșit hainele 
voastre cu podoaba muceniciei, și pe mine, cel ce sunt 
luptat de lupul cel înțelegător, izbăviți-mă de dinții 
lui cei răi, cu rugăciunile voastre către Domnul!  

 

Sfântă Mucenică a lui Hristos Filotea [Φιλο- 

θέα],  care prin barda aruncată asupra ta L-ai găsit pe 
Mirele tău cel iubit, cu care acum împreună te 
veselești, pe mine, cel ce văd barda morții stând lângă 

 
3 A se vedea:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_Кронштадтски

й.  
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ușă, ca să mă taie ca pe un copac uscat, nu mă lăsa fără 
rod, ci, cu rugăciunile tale, fă să dau lăstar din uscă- 
ciune, prin picurarea darului tău și asupra inimii 
mele!  

 

Cel ce mintea ți-ai unit-o de pe pământ cu lu- 

mina cea pururea fiitoare a Preacuratei Treimi, Sfinte 
Simeoane, Noule Teolog al Ortodoxiei, și despre 
aceasta multe lucruri de taină ne-ai învățat pe noi, cei 
flămânzi și însetați de dragostea pentru Dumnezeu, 
roagă-te, Sfinte prea iubitor de Dumnezeu, să se 
aprindă și în mine focul cel ce arde și nu se stinge, 
focul care pururea curățește și nu se mistuie, focul  
Sfântului Duh, ca întru acesta să laud pe Tatăl și pe 
Fiul și pe Sfântul Duh, pe Dumnezeul nostru Cel în 
Treime, acum și pururea și în vecii vecilor!  

 

Smerește, Doamne, inima mea cea învârtoșată 

ca piatra! Cu lacrimi de umilință și de pocăință, spală-
mă, căci Tu, Preamilostive, Mântuitorule, smerești pe 
cei mândri și le arăți netemeinicia gândirii lor, îndem- 
nându-i pe ei la pocăință!  

 

Gol sunt de fapte bune și plin de mulțimea 

relelor. Pentru aceasta, cu umilință Îți strig Ție: Iubi- 
torule de oameni, Doamne, miluiește sufletul meu și 
mă iartă!  

 

Prea Cuvioasă Maică Maria, cea care din păca- 

tele Egiptului ai ieșit și în pustie cu fiarele Iadului 
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până la sânge te-ai luptat și ai învins, cu darul lui 
Dumnezeu, pofta desfrânării, și pe mine cel desfrânat 
și preadesfrânat mă sprijină, ca să nu mă ardă focul 
patimii, ci el să fie stins, cu mijlocirile tale către Dom- 
nul, Cel care te-a făcut pe tine biruitoare!  

 

Lacrimi dă-mi mie, Mântuitorule, ca să plâng 

păcatele mele, că multe sunt și înfricoșătoare! Să nu 
mă vădești pe mine la Dreapta și Înfricoșătoarea Ta 
Judecată, că iată, întru păcate mi-am cheltuit viața 
mea! 

 

Primește-mă, Doamne, și pe mine, ticălosul, la 

Cina Ta cea de Taină, dându-mi și mie Sfântul Tău 
Trup și Scumpul Tău Sânge spre mâncare și băutură 
veșnice, întru veselie și bucurie duhovnicească! Căci 
Tu ești dorirea mea și lauda mea.  

 

Veniți cu bucurie, iubitorilor de praznic! Veniți 

acum să ne bucurăm, toți cei care așteptați ziua 
Învierii Domnului! Căci, iată, Mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatul lumii, vine blând și șezând pe 
mânzul asinei, ca să Se dea în mâinile celor fără- 
delege! Veniți creștinilor dreptmăritori, veniți cu 
veselie, ca să vedeți iubirea Stăpânului, cea neajunsă 
și necuprinsă cu mintea! Căci El nu fuge de Cruce, ci 
pe ea o caută și o îmbrățișează cu nespusă iubire, 
mântuindu-ne prin ea de robia demonilor. Veniți 
acum, veniți cu toții, și să strigăm Dumnezeului și 
Domnului nostru: Dumnezeule, Care atât de mult ai 
iubit lumea, mântuie-ne pe noi, robii Tăi! 
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Îndurate Doamne, pe mine, netrebnicul tău rob, 

care Ți-am greșit Ție cu atâtea păcate, miluiește-mă și 
mă mântuie! Călăuzește pașii mei spre sfințenia Ta și 
valul cel negru al hulirii taie-l de la inima mea! Că Tu 
știi toate, Tu, Cel pururea milostiv și de oameni iu- 
bitor.  

 

Cu cuvântul tău ai încuiat cerul și tot cu cuvân- 

tul ai pogorât foc din cer peste slujitorii nedreptății. 
Sfinte Prorocule și de Dumnezeu purtătorule Iliu 
[Ηλιου], deschide-mi și mie darul rugăciunilor tale, ca 
să picure în inima mea ploaie de lacrimi binecu- 
vântate și focul umilinței să ardă și să curățească min- 
tea mea de toată întinăciunea! Tu, care te-ai înălțat în 
car de foc [ἅρμα πυρὸς] [II Împ. 2, 11, LXX] la cer, 
înalță prin smerenie sufletul meu, ca să laud pe Dom- 
nul și Stăpânul vieții mele, pe Cel ce Se arată Preami- 
nunat întru Sfinții Săi! 

 

Cel ce voiește să fie mai mare între voi, să fie 

slujitorul tuturor, ne învață Domnul și Stăpânul 
nostru, dându-Se nouă pildă pe Sine Însuși. Care n-a 
venit în lume să I se slujească, ci ca să slujească și să-
Și dea sufletul Său preț de răscumpărare pentru mulți. 
Vezi-mă, Doamne, și pe mine cel tulburat de focul 
patimii, ca să nu mă cobor în focul ce nu piere, și mă 
mântuie, că nu mă umilesc, ci umblu neîndreptat și 
nu slujind faptelor dreptei credințe!  
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Inima mea e ca o mare învolburată de multe 

gânduri și de multe năvăliri drăcești. Dar dacă tu, 
Sfinte Iliu, Profetule al lui Dumnezeu, o vei despărți 
în două prin darul rugăciunilor tale și o vei liniști 
desăvârșit, voi putea și eu cu picioarele smerite ale 
minții mele să calc pe fundul Iordanisului celui înțe- 
legător, lăudând pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, 
pe Dumnezeul mântuirii mele.  

 

Ca un înger pământesc ai viețuit pe pământ și 

unde mintea îți înălțai, acolo și cu trupul te-ai suit, 
Sfinte și pururea fericite Iliu, Părintele nostru. Dom- 
nului roagă-te neîncetat pentru poporul cel deznă- 
dăjduit, ca să ne dea și nouă ploaia milostivirii Sale, 
întru mântuirea sufletelor noastre!  

 

Nu ne uita, Sfinte Preacuvioase Părinte Sera- 

fime4, nici pe noi, cei cufundați în marea a multe 
păcate, ci te roagă Preamilostivului Dumnezeu, așa 
cum te rugai pentru lume în pustia Sarovului. Că tu 
ești împreună cu Îngerii rugător și cădelniță de rugă- 
ciune bine primită înaintea Preasfintei Treimi. 

 

Preamilostivă, Preabună și Preaîndurătoare 

Maică a lui Dumnezeu, ca ceea ce ai născut pe Zidito- 
rul și Domnul, nu înceta a te ruga și pentru mine 
netrebnicul! Căci cu păcate urâte și rele mi-am stricat 

 
4 Sfântul Cuvios Serafim [Серафим] din Sarov:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Seraphim_of_Sarov.  
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sufletul meu și viața mea în deșertăciuni mi-am pe- 
trecut. Mântuie-mă prin mijlocirile tale de tot răul și 
păcatul, iar la sfârșitul vieții mele, ajută-mă, ca să scap 
de dracii cei pizmași și răi și să merg în pace la Dom- 
nul, prin preasfintele tale rugăciuni, Stăpână!   

 

Sfinte Ierarhe, mare făcătorule de minuni, Sfin- 

te Ioanne Maximovici5, lumina cea prea vie, care ai 
răsărit în pământul Americii ortodoxe și uzi cu 
sfintele tale rugăciuni sufletele cele bolnave de multe 
păcate și pe mine, ticălosul, tu, cel pururea rugător și 
mare ajutător al creștinilor, mă aprinde cu darul tău, 
ca să vină și în mine apa Sfântului Duh, ca un izvor 
mereu viu și plin de sfințenie! Ca astfel, trăind viață 
cuvioasă, să mă mântui și eu, păcătosul, cel care cred 
în ajutorul tău cel preamilostiv.   

 

Veselia Preoților și bucuria credincioșilor orto- 

docși ești, Sfinte Ioanne, al Rusiei Părinte și de obște 
ajutător, cel ce respirai pe Hristos Dumnezeu mai 
mult decât aerul și trăiai în lumina cea pururea sfin- 
țitoare a Domnului. Acum cu Îngerii înaintea Prea- 
sfintei Treimi slujind, nu înceta a te ruga Multiubito- 
rului de oameni Dumnezeu, pentru cei ce te roagă cu 
credință, ca să dobândim și noi viața cea veșnică!  

 

 
5 A se vedea:  
https://orthodoxwiki.org/John_(Maximovitch)_the_W

onderworker.  
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O, Cel ce Te-ai făcut om din iubire de oameni și 

pentru mine multe defăimări ai pătimit, deși erai 
Dumnezeu și om! Iubitorule de oameni, Doamne, 
Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai răstignit și m-ai 
mântuit pe mine, cel foarte păcătos, Multîndurate și 
Preaminunate Doamne, slavă Ție!  

 

Vezi, Doamne, neputința mea și învârtoșarea 

mea! Vezi nesimțirea inimii mele și rătăcirea minții 
mele celei păcătoase! Și odihnește sufletul meu, cu pa- 
cea Ta, care covârșește toată mintea, și mă mântuie, 
Dumnezeul inimii mele!  

 

O, ce rău m-am îmbolnăvit de tristețea păca- 

tului și am ajuns slujitorul patimilor celor porcești, și 
fiind fiu al lui Dumnezeu prin har, prin voia mea cea 
rea, iubitoare de plăceri, am ajuns robul demonilor!  
Avut fiind, am sărăcit și m-am făcut robul poftelor 
mele celor spurcate. În țara depărtării de Dumnezeu 
m-am sălășluit și mi-am încovoiat mintea mea cu tot 
felul de deșertăciuni, nemaiștiind să caut la Tine, 
Părintele meu și Făcătorul meu. O, în ce stare am 
ajuns eu preadesfrânatul! O, unde m-a dus voia mea 
cea rea și ce am făcut eu cu bunătatea Atotțiitorului! 
O, cum am defăimat eu mântuirea sufletului meu, ca 
un rău credincios și ca un fiu al neascultării! Dar 
acum, nemaisuportând eu durerea depărtării de Tine 
și nici bătăile diavolilor, Părinte, Atotțiitorule, Mult- 
îndurate și Iubitorule de oameni, scoate-mă din Iadul 
acesta în care zac, căci, iată, eu am greșit ca nimeni 
altul! Nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul Tău, ci 
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rob și făptură prea păcătoasă. Rogu-mă Ție, Celui ce 
toate le poți întru îndurarea Ta, să mă ierți pe mine, 
nevrednicul, și în toate zilele vieții mele miluiește-mă! 

 

Astăzi Iubitorul de oameni, cu umilință negră- 

ită, Se lasă a fi pironit de mâinile cele mândre și întu- 
necate, de lucrurile mâinilor Sale. Astăzi Împăratul 
Îngerilor și Domnul domnilor e adăpat cu oțet, Cel ce 
Hrană și Băutură nemuritoare ne-a dat nouă, dându-
Se pe Sine în locul oțetului. Astăzi e batjocorit și luat 
în râs Preamilostivul și Preaînduratul nostru Stăpân, 
pe când oamenii fărădelegii cer minuni diavolești. Iar 
Iubitorul de oameni, Cel preasmerit, purta păcatele 
lor și ale lumii întregi, lucru mai de negrăit și mai de 
necuprins decât orice minune dorită de aceia. Astăzi 
e hulit Dreptul Judecător de făcătorul de rele cel răs- 
tignit împreună cu El, dar tâlharul cel dreptcredin- 
cios, smerindu-și inima sa, cu umilință s-a rugat și a 
primit cuvânt prea dorit: „Amin zic ție [Ἀμὴν λέγω 
σοι], astăzi vei fi cu Mine în Paradis [σήμερον μετ᾽ 
Ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ]” [Lc. 23, 43, BYZ]. O, 
astăzi se face întuneric peste tot pământul, soarele se 
întunecă, catapeteasma templului se sfâșie pe mijloc, 
iar Domnul, cu glas tare strigând: „Părinte [Πάτερ], 
întru mâinile Tale Îmi voi încredința duhul Meu [εἰς 
χεῖράς Σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά Μου]!” [Lc. 23, 46, 
BYZ], Își dă duhul. Astăzi, văzând prea marea și 
îndelunga răbdare a Fiului lui Dumnezeu, a Domnu- 
lui și Dumnezeului nostru, să răbdăm și noi toate cu 
credință, urmând Celui ce ne-a învățat pe noi, văzând 
cum rabdă Iubirea și Ascultarea de Dumnezeu. Ca să 
moștenim și noi, iubiților, prea frumoasa și prea înve- 
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selitoarea Împărăție a lui Dumnezeu, care ni s-a des- 
chis nouă prin Sfânta și Făcătoarea de viață Cruce a 
Domnului.   

 

Poporul care cerea minuni și semne dumne- 

zeiești, Îi dă Fiului lui Dumnezeu parte cu făcătorii de 
rele. Poporul care a spus: „Osanna [Ὡσαννὰ]!” [Mt. 21, 
9, BYZ], astăzi spune: „Răstignește-L [Σταύρωσον]! 
Răstignește-L pe El [σταύρωσον Αὐτόν]” [Lc. 32, 21, 
BYZ] și cel care mai ieri se bucura, astăzi vrea să verse 
sângele Celui mai nevinovat decât toți. Dar Prea- 
milostivul și Preaînduratul și Îndelung-răbdătorul 
Dumnezeu merge ca să împlinească Scriptura, căci 
trebuia să moară, dar a treia zi să învie. Cel ce bine ai 
voit așa, ca să mântui neamul omenesc, Doamne, Cel 
atoateiertător, slavă Ție! 

 

Cu ce limbă și cu ce gură să laud eu, prea- 

desfrânatul și preapăcătosul, multa îndurare a lui 
Dumnezeu? Cu ce inimă și cu ce minte să simt și să 
gândesc eu multa Sa iubire de oameni? O, mă înspăi- 
mânt! O, mă cutremur! O, nu am cuvinte! De aceea, 
Cel ce toate ai pătimit pentru mine, dă-mi limbă și 
gură prea lăudătoare și inimă și minte prea smerite, 
ca să laud și eu, ticălosul, din toată voia și puterea 
mea, Sfintele Tale Patimi, Preaiubitorule de oameni, 
Doamne! 

 

Mulțimile, care Îl văzuseră pe Mielul lui Dum- 

nezeu pironit pe Sfânta Cruce, se întorceau la casele 
lor bătându-și piepturile lor [Lc. 23, 48, BYZ] cu 
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durere. Așa și mie, Mântuitorul meu și Domnul meu 
Cel preamilostiv, dă-mi să-mi bat pieptul meu cu 
inimă zdrobită și cu căință fierbinte pentru păcatele 
mele și mă miluiește! 

 

Iartă-mă, Cel ce Te-ai răstignit pentru mine de 

bunăvoie, că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu faptele 
mele cele rele! Iartă-mă, Cel ce pentru mine Te-ai pus 
în mormânt, că eu sunt cel ce am înmormântat în 
mine iubirea și milostivirea Ta! Iartă-mă, Cel ce pen- 
tru mine Te-ai pogorât în Iad, că eu acolo locuiam, în 
Iadul cel mai de jos și mai îndepărtat de la fața Ta! 
Slavă Ție, pentru Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi, 
Dumnezeul meu și Domnul meu, că m-ai ridicat și pe 
mine, omul cel căzut, și m-ai făcut să stau cu tăria 
slavei Tale, căci Tu vrei să stau întru cele drepte, Iubi- 
torule de oameni, Unule Preamilostive!  

 

Sfinte Profetule al lui Dumnezeu, Moisis [Μωϋ- 

σῆς], prealăudate, ca cel ce ai cunoscut cu lucrarea 
înălțarea pe muntele vederii lui Dumnezeu și iubirea 
Stăpânului pentru poporul Său, roagă-te Lui ca să 
vedem și noi mila iubirii Sale de oameni și să ne um- 
plem de lauda Sa în vecii vecilor!  

 

Stăpână, Preamilostivă Maică, ajută-ne nouă, 

necăjiților, celor ce suntem învăluiți de multe ispite și 
cumplite necazuri! Întinde sfântul tău acoperământ 
peste robii tăi, iubirea ta de Maică a lui Dumnezeu, și 
contenește luptele și nălucirile, stinge vâlvătăile și 
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închide gurile hulitorilor tăi! Ca să lăudăm pe Cel ce 
S-a născut din tine, cea pururea fericită!  

 
Miluiește-mă, Dumnezeule Cel preabun, pe 

mine care nimic bun n-am lucrat, pe mine care am în- 
gropat talantul ca o slugă vicleană și leneșă! Milu- 
iește-mă și nu mă judeca după faptele mele, ci după 
mare mila Ta, nu după dreptatea Ta, ci după multa Ta 
milostivire, Preaîndurate Doamne!  

 

Preafrumoasă floare a Duhului Sfânt, Sfântă 

Mare Mucenică Irini [Εἰρήνη]6, ceea ce cu patimile 
tale cele din dragoste pentru Mirele ceresc ai luminat 
spre Sfânta Ortodoxie pe cei necredincioși și, deși 
moartă fiind, Hristos – Viața noastră cea adevărată – 
pe tine din morți te-a înviat, roagă-te, ceea ce întru 
liniște iarăși ai adormit, pentru noi cei mult păcătoși, 
ca să ne mântuim și noi, prin rugăciunile tale, fecioară 
slăvită și pururea rugătoare!  

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ceea 

ce ești Maica Vieții și ne-ai născut nouă pe Izbăvitorul 
și Domnul a toate, caută la noi, robii tăi, cei ce ne po- 
căim și te roagă pentru noi, Fiului tău și Dumnezeului 
nostru, ca să ne mântuim și noi după mare mila Sa!  

 

 
6 Pomenită în ziua de 5 mai, cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3002/sxsaintinfo.asp

x.  
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Doamne, mulțimea greșelilor mele este ca nisi- 

pul mării și ca stelele cerului, căci am greșit mai mult 
decât oricine și am pierdut veșmântul slavei Tale ce 
mă îmbrăca pe mine pe dinăuntru. Am rămas gol. Am 
rămas nesimțitor și m-am acoperit cu rușinea ca și cu 
niște frunze. Glasul Tău m-a chemat pe mine iarăși în 
Rai, dar eu am aruncat vina pe diavolul și nu pe voia 
mea cea păcătoasă. Am greșit Ție! Vai, suflete al meu 
cel prea ticălos! Am greșit Ție și sunt om netrebnic! 
Vai, suflete al meu, pocăiește-te și plângi! Am greșit, 
Doamne, și mă rog Ție, fă-mă din nou cetățean al 
Raiului și împreună vorbitor cu Tine, eliberându-mă 
de conștiința depărtării de iubirea Ta! Primește-mă și 
mă iartă! Iartă-mă și mă miluiește! Miluiește-mă și dă-
mi din nou veșmântul cel prea alb al slavei Tale, că Tu 
ești Dumnezeul meu, Răscumpărătorul și Domnul 
vieții mele!  

 

Tu, Doamnă, tu, Împărăteasă a cerului și a pă- 

mântului, tu, cea pururea rugătoare și pururea mij- 
locitoare pentru mine ticălosul și spurcatul, tu, Maica 
milostivirilor și împărțitoarea darurilor tale cele prea 
dorite, miluiește-mă și mă iartă, ca cel ce ți-am greșit 
ție mult, o, preaîndurată și preabună Stăpână! 

 

Cel ce cu buzele dumnezeiești ale arhieriei ne-

ai învățat cele ale lui Dumnezeu și cu sfatul tău cel 
pururea folositor ai îndreptat ochiul cel tainic al ini- 
mii noastre, Sfinte Ioannis Gură de Aur, Preafericite 
Părinte, Patriarhule a toată lumea, cel ce stai neador- 
mit în fața tronului Preasfintei Treimi, roagă-te și 
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pentru mine, ticălosul, ca să moștenesc și eu, dim- 
preună cu tine, partea celor ce se bucură în mod ne- 
grăit!  

 

Milostivește-Te, Doamne, de robii Tăi cei ador- 

miți și iartă-le lor toate pentru mare mila Ta! Căci 
omul e ca floarea, e repede trecător și repede cade în 
păcate grele. Iartă-le lor și îi miluiește, Iubitorule de 
oameni, Doamne!  

 

Sfântule Mucenic și Domnule al Țării Româ- 

nești, Sfinte Constantin Brâncoveanu, care de cre- 
dința strămoșilor tăi nu te-ai lepădat, dar de mărirea 
lumească da, ți-ai pus capul sub fierul care taie și 
sângele tău cel mucenicesc a înmulțit ceata Sfinților 
Mucenici români. Roagă-te, iubitorule de Dumnezeu, 
împreună cu Sfinții tăi copii și cu sfetnicul tău cel 
Sfânt lui Hristos Dumnezeu, pentru poporul cel orto- 
dox ce are nevoie de milă și de ajutor, de întărire și de 
scăpare, că tu ești nădejdea noastră!  

 

Sfinte Preacuvioase Părinte Efrem, al Siriei pro- 

povăduitor al pocăinței și învățătorule al înfrânării 
celei binecuvântate, cel ce cu smerenia ta ne-ai învă- 
țat să nu dorim nicidecum laude deșarte, ci să privim 
la suflet, mai mult decât la orice altceva, roagă-te, 
multrâvnitorule Părinte, ca să-mi plâng și eu viața 
mea cea stricată și să fac fapte de pocăință, ca să aud 
și eu glasul cel prea dorit al Domnului: „Credința ta 
te-a mântuit pe tine [ἡ πίστις σου σέσωκέν σε]” [Lc. 
18, 42, BYZ]! 
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La adormirea ta, Dumnezeiescule Onufrios 

[Ὀνούφριος], coliba s-a prăbușit, smochinul s-a uscat 
și apa izvorului a secat și asta după dumnezeiască 
rânduială. Căci tu te-ai mutat în corturile cele cerești 
și lângă Pomul vieții – Hristos – și apa Sfântului Duh 
e nesecată acolo, unde tu dănțuiești, Preafericite Pă- 
rinte al pustiei. Roagă-te și pentru noi, cei ce suferim 
arșița multor păcate și viforul atâtor împotriviri, ca să 
scăpăm din cursele celui viclean și să ne odihnim îm- 
preună cu tine, pentru rugăciunile tale, Sfinte Părinte 
al nevoințelor celor pentru Domnul!  

 

Doamne, rănile sufletului meu vindecă-le și no- 

ianul gândurilor celor spurcate Tu îl spulberă și viața 
mea cea rătăcită Tu o îndreaptă, ca Ție să-Ți strig: Tu 
ești nădejdea mea cea nebiruită, slavă Ție! 

 

Desfătarea păcatului m-a orbit și noaptea des- 

frânării a alungat ziua cea prea luminoasă a Duhului 
Sfânt. Acum nu mai văd! Acum nu mai pot să aud voia 
Ta, Atotțiitorule, iar Tu rabzi nesimțirea mea și aș- 
tepți pocăința mea spre fapte bune! O, ticălosule 
suflet! O, mult pângăritule! O, preaîncărcatule cu pă- 
cate! Auzi, Doamne, și ruga mea, deși sunt mult pă- 
cătos și mă luminează iarăși, însănătoșindu-mă pe 
mine cu Trupul și Sângele Tău, Iubitorule de oameni, 
Doamne! 

 

Duhule Sfinte, Mângâietorule, Stăpâne și 

Doamne, vino din nou în inima mea, de unde Te-au 
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scos afară mândria și pofta cea fărădelege! Vino și în- 
călzește iarăși inima mea! Vino și luminează mintea 
mea, făcând-o curată și cu dreaptă slăvire! Vino, și 
focul cel rușinos din coapsele mele stinge-l, că mă 
scufund în bezna lui! Vino, Tu, Cel care pretutindeni 
ești și plinește viața mea, Tu, Lumină neînserată și 
Apă mereu izvorâtoare, ca să laud numele Tău întru 
toți vecii, dimpreună cu Tatăl și cu Fiul!   

 

Ajută, Doamne, credinței mele celei slabe și 

voinței mele celei ticăloase, ca să se bucure întru Tine 
și întru Tine să se veselească, cunoscând că Tu ești 
bun și îi ierți pe cei care se pocăiesc cu nădejde!  

 

Vindecă, Doamne, cu mila Ta sufletul meu cel 

bolnav și trupul meu cel slăbănogit, ca să nu mai viez 
mie, ci Ție, și să nu mai slujesc voii mele celei rele, ci 
voia Ta să o împlinesc și Ție să-Ți slujesc cu credință, 
că Tu ești viața mea și iertarea păcatelor mele!  

 

A Ta este dreptatea, Doamne, și a mea este ru- 

șinea feței. Iartă-mă și nu-mi socoti mie toate cele îm- 
potrivă!  

 

Mă văd de acum, Iubitorule de oameni, între 

cei din Iad, însă Tu miluiește-mă și dă-mi viață, acum 
și pururea și în vecii vecilor! 
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Pe cine nu l-ai iertat Tu? Pe cine l-ai alungat 

afară? Cred, Doamne, că mă vei ierta și mă vei primi 
și pe mine, nevrednicul, robul Tău!   

 

Îndreaptă, Sfinte Doamne, ochii mei spre Tine 

și am să văd slava Ta și am să mă bucur negrăit de lu- 
mina Ta cea dumnezeiască!  

 

În Farasa [Φάρασα] Cappadociei [της Καππα- 

δοκίας]7 ai izvorât izvoare de minuni și pe toți i-ai 
luminat cu lumina vieții tale, Sfinte Preacuvioase Pă- 
rinte Arsenios Cappadocianul, învățându-i să poarte 
grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Sfinte, mult 
minunatule și plăcutule al lui Dumnezeu, nu înceta a 
te ruga și pentru noi, ca să ne mântuim de meșteșu- 
girile cele rele ale demonilor și de bolile cele grele și 
asupritoare, că tu ești grabnic ocrotitor al celor ne- 
putincioși!  

 

Cel ce 55 de ani ai slujit ca un bun păstor turma 

ta dată ție de Domnul și pe toți i-ai minunat cu viața 
ta cea bine plăcută și sfântă și cu minunile tale cele 
din iubire pentru cei ce pătimeau, și acum, Sfinte 
Preacuvioase Părinte Arsenios, nu uita pe poporul cel 

 
7 Cf.  
https://el.wikipedia.org/wiki/Άγιος_Αρσένιος_ο_Καππ

αδόκης. Sfântul Arsenios Cappadocianul e pomenit pe 10 
noiembrie. El s-a născut în 1840 în Farasa și a adormit pe 10 
noiembrie 1924 în Cherchira [Κέρκυρα], cf. Ibidem.   
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binecredincios, ci roagă-L pe Hristos Dumnezeu să-i 
trimită lui pace și mare milă!  

 

Floare cu bun miros și izvor de binecuvântare 

te-ai arătat Bisericii lui Hristos, Sfinte Preacuvioase 
Părinte Arsenios, bineînmiresmând cu viața și cu 
cuvintele tale și izvorând tuturor ajutor, vindecare și 
iertare. Îngere pământesc și omule ceresc, roagă-te și 
acum pentru noi, ca să ne mântuim și noi de primej- 
dii, de boli și de cursele viclenilor draci, cu rugăciunile 
tale cele bine primite!  

 

Sfinților Apostoli Petros și Pavlos, învățătorilor 

de Dumnezeu și stâlpilor cei pururea vii ai Ortodoxiei, 
care ați luminat marginile pământului cu învățătura 
și cu dragostea voastră cea pururea arzătoare, nu în- 
cetați a vă ruga pentru cei ce vă cinstesc și vă laudă 
minunatele voastre vieți și ostenelile voastre cele 
neadormite! Ca să ne mântuim și noi de noaptea 
acestei vieți și să moștenim Împărăția cea netrecă- 
toare, împreună cu voi, minunaților și prealumina- 
ților și pururea fericiților prieteni ai Domnului. 

 

Dumnezeiescule Nifon [Νήφων], Sfinte Ierarhe 

al  Constantianisului [Κωνσταντιανὴς]8, cel ce pe dia- 
volul l-ai rușinat și negrăita vedenie a Înfricoșătoarei 
Judecăți timp de două săptămâni în mod negrăit ai 
pătimit, roagă-te mult minunatule iubitor de Dum- 

 
8 Este pomenit pe 23 decembrie, cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1518/sxsaintinfo.aspx.  
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nezeu, tu, alesule al Mirelui Ceresc, ca să scap și eu de 
cumpliții cercetători și de întrebătorii cei vicleni de la 
adormirea mea și cu pace și cu bucurie să merg la 
Domnul, avându-te pe tine, Părinte Ierarhe, rugător 
pentru mine, cel spurcat și preapângărit, pe tine, nă- 
dejdea mea cea tare și nebiruită!  

 

Sfinte Părinte Nifon în picioare ai călcat deznă- 

dejdea păcatului și ai înfruntat vitejește pe diavolul 
cel viclean, luând îndrăzneală de la Dumnezeu, ca să 
le ajuți și celor ce se nevoiesc în noaptea acestei lumi. 
Așa și acum, Părinte Sfinte, ajută-ne și nouă, păcă- 
toșilor, ca să călcăm capul ispititorului și toată pofta 
cea fără rânduială să o lepădăm de la noi, avându-te 
pe tine, o, mult prea smeritule, chip de nevoință și de 
sfințenie, împodobit cu virtute și iubire prea fierbinte! 

 

Ocrotitorule al celor suferinzi și doctorul cel 

repede vindecător al bolilor celor grele, Sfinte Ioannis, 
Rusule, Preacuvioase Părinte9, Sfintele tale Moaște 
cele preacinstite aduc vindecări și izbăvesc de nepu- 
tințe, de griji și de draci, și tuturor le ești grabnic 
ajutător. Purtătorule de Dumnezeu, ajută-mi și mie, 
celui bolnav sufletește și trupește, ca să mă curățesc 
de păcate și de patimi, și cu trupul meu să slujesc cu 
bucurie Preasfintei Treimi, Celei care ți-a dat ție 
putere să faci minuni nenumărate!  

 

 
9 Este pomenit pe 27 mai, cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3424/sxsaintinfo.asp

x.  
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Focul cel din lumea aceasta nu a putut arde 

preacinstit trupul tău, Sfinte Ioanne, Rusule, Prea- 
cuvioase Părinte, mult răbdătorule, și lumea a um- 
plut-o de minuni viața ta cea cuvioasă, cea împo- 
dobită cu postul, cu rugăciunea și cu privegherea cea 
de toată noaptea. Roagă-te acum și pentru mine, cel 
care stai veșnic în fața Preasfintei Treimi, ca să mă 
izbăvesc de focul trupului și de ațâțările lui cele spur- 
cate, de frica cea de noapte și de bântuielile dracilor, 
cu rugăciunile tale, Sfinte mult lăudate!  

 

Grăbește spre ajutorul meu, Preacurată Fecioa- 

ră, Născătoare de Dumnezeu, că am ațipit în boala 
păcatului și cu neîngrijirea frate m-am făcut, eu, 
ticălosul, și mă ridică spre pocăință și spre plângere, 
tu, Preadulce Maică a lui Dumnezeu, cu rugăciunile 
tale cele mai curate decât strălucirile soarelui și mă 
mântuie!  

 

Miluiește zidirea ta, Cunoscătorule de inimi, 

Doamne, și nu ne lăsa până în sfârșit, că ne-am făcut 
netrebnici și ticăloși, slujind poftelor trupului și do- 
rind slava cea pieritoare a acestei lumi. Îndreaptă cu 
iubirea Ta de oameni, Milostive, inima noastră spre 
adevărul Tău și încălzește-o pe ea cu dorirea Ta, ca 
slava care vine de la Tine să o primim și să lăudăm 
milostivirea Ta, pe cea care niciodată nu ne-a uitat pe 
noi!  
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Bolnavul meu suflet și neputinciosul meu trup 

doresc unirea cu Tine, Hristoase al meu, dar slă- 
biciunea mea și patimile mele mă războiesc și adesea 
mă fac de rușine și mă umplu de întristare. Caută și  
îndreaptă dorirea mea și inimă curată zidește întru 
mine, ca să Te primesc pe Tine și să mă fac fără strică- 
ciune, o, pe Tine, Cel ce ești culmea doririlor!  

 

Mă apropii de Tine, Iisuse Preacurate, dar ca un 

netrebnic, și vin la Tine, dar ca un nepăsător, Doamne 
al meu, ci dă-mi să mă apropii cu bucurie și să vin cu 
veselie duhovnicească la Tine, că Tu ești viața mea și 
bucuria mea și veselia mea cea veșnică!  

 

Foc și lumină sunt Tainele Tale cele Preasfinte 

și Preacurate, Mântuitorul meu, iar eu sunt o iarbă ce 
azi este și mâine se usucă, netrebnică și prăpăstuită de 
patimi multe. Ție mă rog, arde spinii păcatelor mele 
și luminează-mă peste tot cu lumina și dorirea Ta, ca 
să nu mor și să fiu viu și să binevestesc pururea lucru- 
rile Tale! 

 

Învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, umple de 

bucurie inima mea și de nădejdea că voi învia și eu din 
păcate, cu harul Tău și cu iubirea Ta de oameni, ca 
bucuria mea nimeni să nu o ia de la mine și să cânt 
Ție: Cel ce ai înviat din morți ca un Atotputernic, 
Doamne, slavă Ție!  
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Miluiește-mă, Doamne, după mare mila Ta, ca 

unde a sporit păcatul să prisosească harul Tău și unde 
mai înainte se slujea idolilor celor răi, acum să se slu- 
jească bunătății Tale celei negrăite! Că Tu ești bucuria 
mea și nădejdea mea cea nebiruită. 

 

Zdrobește nesimțirea mea cea multă, Mângâie- 

torule, și vino și Te sălășluiește întru mine, Bunule și 
Învățătorule al slujirii celei dreptslăvitoare! Că fără 
Tine mi se întunecă mintea mea și inima mea se ră- 
cește și voința mea ajunge ticăloasă, Vistierule al bu- 
nătăților celor veșnice și Dătătorule de viață.  

 

Cel ce pe Sfântul Lazaros a patra zi l-ai înviat 

din mormânt și el a ieșit la cuvântul Tău afară, așa și 
pe mine, Mântuitorule, învie-mă din moartea păca- 
telor mele și mă scoate din bezna lor, ca să văd lumina 
Ta, să văd slava Ta cea veșnică!  

 

Cu cătușe de fier e ținut sufletul meu și cu obezi 

e strâns și ținut pe loc și nu poate să-Ți slujească Ție, 
Atotputernice Doamne, că e rob al păcatului și fiu al 
fărădelegii. Dar Tu, dacă vei dezlega mâinile și picioa- 
rele mele și vei face liber sufletul meu de povara greșe- 
lilor mele, iar pe diavolii cei răi îi vei îndepărta de la 
mine, atunci voi striga Ție cu bucurie, din toată inima 
mea: Tu ești Dumnezeul meu, Cel care faci minuni 
prea mari și fără de număr! Tu ești Cel care mă scapi 
pe mine de vrăjmașii care mă asupresc pe mine în toa- 
tă vremea și în tot ceasul! 
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Cu tâlcuirile minții tale celei dumnezeiești și cu 

asprimea vieții tale, Preacuvioase Părinte Nicodime 
Aghioritul, ai stricat cursele cele multe și rele ale vrăj- 
mașului, punând la îndemâna dreptcredincioșilor ar- 
me alese cu trezvie și cu discernământ duhovnicesc.  
Știindu-te pe tine, Dumnezeiescule luceafăr al Orto- 
doxiei, grabnic apărător și învățător al nostru, îți cer 
ție să te rogi și pentru mine Domnului, ca să scap de 
orbirea minții mele și să văd cu ochi vii câmpul 
războiului celui nevăzut și cu foc aprins, neîncetat, să 
lupt pentru mântuirea sufletului meu. 

 

Sfântă Mare Mucenică Marina [Μαρίνα]10, care 

tinerețea ta și fecioria ta, cât și viața ta, le-ai socotit 
jertfe pentru iubirea Mirelui Hristos, iar prin tăierea 
capului tău te-ai sălășluit în ceata Sfintelor Fecioare 
Mucenice și prin aceasta pe diavolul l-ai rușinat, roa- 
gă-te neîncetat și pentru noi, ca să scăpăm de rele și 
de patimi și să ne mântuim și noi, trandafirule bine 
mirositor din grădina Domnului!  

 

Ai udat cu sângele tău pământul și prin sabia 

cea pornită spre moarte L-ai aflat pe Hristos, Viața 
lumii, Sfântă Marina, și cel ce te-a ars cu făclii nu ți-a 
putut stinge focul dragostei tale celei dumnezeiești, 
iar când a vrut să te înece tiranul Olimvrios, ai ieșit 
vie și botezată. Pentru aceasta, văzând chinurile tale 
și răsplata ta de la Domnul, te rugăm Sfântă Mucenică 

 
10 Pomenită pe 17 iulie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/143/sxsaintinfo.aspx  
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Fecioară, să ne miluiești și pe noi, cu rugăciunile tale 
către Domnul, preafrumoasă mireasă a lui Hristos!  

 

Miluiește-mă Doamne, pe mine cel gol de fapte 

bune și îndărătnic și cu totul trândav cu voia, și la 
înfricoșata Ta Judecată nu mă pedepsi pe mine după 
faptele mele, ci după Mila Ta așază-mă în partea celor 
mântuiți, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale!  

 

Lacrimi dă-mi mie, Doamne, ca să-mi spăl ne- 

curatul meu suflet și coptura vieții mele s-o spăl, căci 
m-am înnoroit cu totul și mă mântuie!  

 

Cercetează, Mântuitorule, învârtoșata mea ini- 

mă, care s-a făcut ca o stâncă de tare și o înmoaie mai 
mult decât se înmoaie ceara de văpaia focului, ca să-
mi plâng ticăloșia vieții mele și mă mântuie!  

 

Sufletul meu cel obosit de păcate miluiește-l, 

Prea Curată Stăpână, picurând mila milostivirii tale 
peste el și îndulcind rănile lui, că Tu ești Apărătoarea 
celor ce mult au greșit!  

 

La Tine e nădejdea mea, Bunule, întru Tine  nă- 

dăjduiesc, Doamne, ca să vindeci rănile mele, căci Tu 
toate le poți, toate câte le voiești. 
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Dă-mi mie, Doamne, ca să Te laud pe Tine și să 

măresc numele Tău și să cânt slava Ta, Mântuitorule, 
că întru Tine s-a odihnit sufletul meu!  

 

Sfântă Cruce, ajută-mi mie, păcătosului, căci pe 

tine S-a răstignit Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică 
păcatul lumii, și mă apără de toată ispita cea trupeas- 
că și sufletească!  

 

Femeia cea păcătoasă a venit la Tine, Iubitorule 

de oameni, plângând și udând cu lacrimi de pocăință 
picioarele Tale. Cu părul capului ei făcându-se prosop 
al ștergerii lor, și sărutare dându-Ți, cu gură păcă- 
toasă, picioarelor Tale și ungere cu mir din alabas- 
tru11. Și când fariseul credea că tu nu știi cine e ea – 
fariseul ce te chemase la masă12 – i-ai spus lui pilda 
celor doi datornici, pentru ca el singur să-și dea 
răspunsul care-l învinuia, spunând că iubește mai 
mult, cel căruia i se iartă mai mult13.  

 

Văzând marea Ta milostivire, Mântuitorule, și 

încrezându-mă în bunătatea Ta, deși nu am nici o 
faptă bună, cad și eu cu multă îndrăzneală la picioa- 
rele Tale și din adâncul inimii strig Ție: Iartă-mă, 
Doamne, Dumnezeul meu, și mă miluiește după mare 
mila Ta!  

 
 

11 Lc. 7, 37, BYZ: ἀλάβαστρον.  
12 Lc. 7, 39.  
13 Lc. 7, 41-43.  
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Mult a iubit femeia cea păcătoasă [Lc. 7, 47], 

mult a iubit vindecarea ei, și de aceea i s-a iertat mult. 
Și pe mine, Mântuitorule, miluiește-mă, deși am ini- 
mă neroditoare, pentru rugăciunile Preacuratei Mai- 
cii Tale, Bucuria tuturor celor necăjiți!  

 

Cu mulțimea minunilor tale, Sfântă Preacu- 

vioasă Maică Paraschevi cea Nouă [Παρασκευὴ ἡ 
Νέα], râuri de lacrimi ai vărsat din ochii celor ce s-au 
rugat ție cu credință, căci rugăciunile tale sunt bine 
primite înaintea Atotțiitorului Dumnezeu. De aceea, 
roagă-te și pentru mine, ticălosul, ca să-mi văd și eu 
nebunia păcatelor și de ele să mă pocăiesc și să mă 
mântui prin mijlocirile tale, o, Maică a Moldovei și a 
tuturor românilor și a ortodocșilor de pretutindeni!  

 

Nestricate sunt Sfintele tale Moaște, Sfântă Pa- 

raschevi, Maica noastră, iar minunile tale le dai tutu- 
ror celor ce vin la tine cu credință. Și pe mine, cel 
puțin credincios, mă întărește spre fapte bune, aprin- 
zând evlavia în inima mea și dorul după Împărăția lui 
Dumnezeu, o, binecuvântată rugătoare a celor drept- 
credincioși!  

 

Apele Lomului14 au păstrat comoara Sfintelor 

tale Moaște, Sfinte Preacuvioase Părinte Dimitrii 
Basarbovskii [Димитрий Басарбовский]15, și mai 

 
14 Râul Lom [Лом] din Bulgaria, cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusenski_Lom.  
15 Cf.  

30

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusenski_Lom


apoi, din singurătatea nevoințelor tale, ele au ajuns 
izvor de mângâiere în mijlocul Bucureștiului, prin 
multele minuni pe care le faci cu cei care vin la tine 
cu credință. De aceea, Sfinte Părinte Dimitrii, roagă-
te Preamilostivului Dumnezeu ca de arșița patimilor 
să ne mântuim noi, păcătoșii, și la răcorirea Duhului 
Sfânt să ajungem încă de acum, ca în veci să Îl slăvim 
pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, pe 
Preasfânta și Preacurata Treime, Dumnezeul nostru, 
dimpreună cu toți Sfinții și Îngerii Săi, o, cel repede 
ascultător al rugăciunilor noastre, ale celor mult păcă- 
toși!  

 

Iubitorule de nevoință și sprijinitorule al celor 

necăjiți, făcătorule de minuni și ascultătorule al celor 
ce ți se roagă ție cu credință, Sfinte Preacuvioase Pă- 
rinte Dimitrii, nu mă lăsa pe mine în barca deznă- 
dăjduirii și nici să mă scufund în valul cel aducător de 
moarte, ci spre limanul cel lin al nepătimirii insuflă-
mi să ajung cu rugăciunile tale și să Îl slăvesc pe 
Dumnezeu neîncetat, pe Cel ce umple de dorire inima 
mea!  

 

Sărutând Sfintele tale Moaște, Sfinte Preacu- 

vioase Dimitrii, Părintele nostru, ne umplem de dul- 
ceața și de veselia Duhului Sfânt, iar pornirile cele rele 
ale patimilor ni se domolesc și bântuirile dracilor se 
nimicesc, ajutorul tău acoperindu-ne și rugăciunile 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Димитрий_Басарбовск

ий.  

31

https://ru.wikipedia.org/wiki/Димитрий_Басарбовский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Димитрий_Басарбовский


tale povățuindu-ne ca un Părinte preabun, ca să ne 
mântuim și noi, păcătoșii.   

 

Gura Ortodoxiei cea preabinevestitoare, Păsto- 

rul cel preaales al turmei lui Hristos, mintea cea prea- 
dumnezeiască a Bisericii și rugătorule cel aprins de 
dragoste dumnezeiască, Sfinte Ierarhe Ioannis Hri- 
sostomos, Bunule, Preafericite Părinte al nostru, nu 
înceta a te ruga pentru noi ca să fim izbăviți de în- 
tunecarea minții noastre și de ofilirea voinței noastre 
și de stricarea dragostei noastre, ca să slujim cu bună 
credință Preadumnezeieștii Treimi, Dumnezeului 
nostru, cu sfintele tale rugăciuni, cel care ești bucuria 
cea preaveselitoare a ortodocșilor!  

 

În casa sufletului meu a intrat astăzi Cel care 

șade pe Heruvimi, în casa mea cea ticăloasă, sfințind 
și bucurând inima mea, prin lumina cea preaizvo- 
râtoare de bucurie a bunătății Sale. O, preaslăvită 
minune! O, preamarea coborâre a Stăpânului la sluga 
Sa! O, unire preadumnezeiască a lui Dumnezeu cu 
robul Său! Cum nu m-a ars focul dumnezeirii Tale, 
Dumnezeul meu Cel preabun, și cum nu m-a topit 
focul slavei Tale pe mine, nevrednicul robul Tău?! Nu 
înțeleg și mă cutremur. Sunt uimit și mă veselesc. Mă 
bucur nespus, căci Stăpânul mă ia la Sine și cu totul 
mă curățește. Preasfinte Doamne, Cel ce ai luat firea 
noastră și Te-ai răstignit și ai înviat pentru noi, ca să 
ni Te dai nouă ca Mâncare și Băutură spre viața veș- 
nică, arde și spinii patimilor mele și ogorul inimii 
mele însămânțează-l cu iubirea Ta de oameni, ca să 
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îmi rodească el bucurie și veselie netrecătoare, o, 
Mântuitorule al tuturor celor care se pocăiesc!  

 

Inima mea cea ticăloasă, aprinde-o Doamne cu 

iubirea Ta și cugetul meu cel trufaș îl smerește și 
umilință dă-mi mie, nesocotitului, ca să mă mântui și 
eu, cel ce singur Ție Ți-am greșit!  

 

S-a răcit dragostea mea și credința mea a slăbit 

și nădejde de mântuire nu văd întru mine, dar cu 
rugăciunile tale Preacurată Stăpână, o, nădejdea celor 
păcătoși, voi lua îndreptare de la Domnul și mă voi 
mântui și eu, pentru dragostea ta cea pururea ascultă- 
toare la rugăciunile celor din nevoi.  

 

Luminează mintea mea, Sfântă Mucenică Fe- 

cioară Filotea, și mă învață iubirea și milostivirea față 
de frați și dă-mi răbdare în scârbe și în ispite, ca una 
care cunoști greul vieții pământești, cu rugăciunile 
tale către Domnul, o, preaminunată bună mireasmă a 
curăției!  

 

Cine poate spune iubirea ta de oameni, prea 

milostivă Stăpână? Cine poate cuprinde slava ta și 
ajutorul tău pe care ni-l dai nouă pururea? Căci multe 
și nenumărate sunt minunile și binefacerile tale, în 
orice zi și în orice loc miluindu-ne pe noi. Pe bolnavi 
vindecându-i, pe cei demonizați eliberându-i, pe cei 
asupriți izbăvindu-i, întărindu-ne pe noi în nevoi, în 
lipsuri și în prigoniri. Căci tu ne luminezi mințile 
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noastre și ne călăuzești spre viața cea îmbunătățită, tu 
ne ajuți în ispite și ne scoți din noroiul patimilor, pace 
aducând Bisericii și bucurându-ne pe noi neîncetat, 
tu, rugătoarea cea neadormită către Fiul Tău și Dum- 
nezeul nostru pentru mântuirea noastră.  

 

Dă-mi, Doamne al meu, ca să cad la Tine cu 

credință și din adâncul sufletului meu celui păcătos 
să-Ți strig Ție: Miluiește-mă, Fiule al lui Dumnezeu, 
și mă scapă din orbirea mea ca pe orbul cel de demult, 
întinzându-mi preacurata Ta mână ca să mă vindeci! 
Căci numai Tu ești vindecarea mea de acum și vinde- 
carea mea cea veșnică.  

 

Nu mă lăsa până în sfârșit în nesimțirea mea și 

în ticăloșia mea nu mă uita, Preamilostive Doamne, ci 
treci cu vederea tinerețea și copilăria mea cele prea 
păcătoase, nepomenind fărădelegile mele și nici neș- 
tiința mea cea mare! Căci, de nu mă vei milui Tu, 
Dumnezeul meu, Tu, Cel care m-ai zidit pe mine, dacă 
nu Te vei milostivi de mine, Tu, Cel care ai murit 
pentru mine, nu are cine să o facă în locul Tău, Iubi- 
torule de oameni. Căci Tu știi slăbiciunile mele și 
dorința mea de mântuire. Miluiește-mă pe mine, 
nevrednicul Tău rob, după mare mila Ta, căci Tu ești 
bucuria, pacea și mântuirea mea!  

 

Cântare de mulțumire Îți aduc Ție, Doamne, și 

laudă Îți aduc Ție, Celui care ești lăudat de tot cerul și 
pământul. Primește rugăciunea mea, Bunule, și pe 
mine, netrebnicul robul Tău, învață-mă a face voia Ta 
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și a dori mereu locașurile celor ce se veselesc, Iubito- 
rule de oameni, Doamne, Cel preaminunat întru Sfin- 
ții Tăi, Stăpâne și Apărătorule al vieții mele!   

 

Mult dorite sunt locașurile Tale, Doamne, și cu 

multă veselie umple inima mea bunătatea și frumu- 
sețea Ta. Căci Tu ești Cel necuprins și Cel neajuns cu 
dorirea, Cel neînțeles și mai presus de toate cele ce 
sunt, fără de început și fără de sfârșit, veșnic și negrăit.  
Iar Tu, Dumnezeule, ai rănit inima mea cu bunătatea 
Ta. 

 

 
 
Sfânta Cuvioasă Macrina cea Tânără, dimpreună 

cu Sfinții ei frați, Sfinții Ierarhi Vasilios cel Mare, 
Grigorios al Nissisului și Petros al Sevastiei16.   

 
16 Am preluat Sfânta Icoană de aici:  
https://i.pinimg.com/564x/95/dd/0f/95dd0fb32ab6488

9d78009b633afc328.jpg.  
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Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina [Μακρί- 

να]17, tu i-ai luminat cu viața ta pe iubitorii de Dum- 
nezeu și în suferință i-ai alinat cu dragoste pe cei fără 
de ajutor. Minunile tale i-au veselit pe cei cucernici și 
prin cuvintele tale cele insuflate de Dumnezeu ai 
alinat și alini mereu sufletele noastre. La tine cădem 
să mijlocești pentru noi către Domnul, ca să ne ridi- 
căm din păcatele și din patimile noastre, să punem 
început de pocăință și să ne mântuim și noi, prin 
rugăciunile tale, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina, 
chipul virtuților pentru Sfinții tăi frați și pentru toată 
lumea cea credincioasă.  

 

Dă-mi, Doamne, frica Ta cea îndemnătoare spre 

pocăință și dorință fierbinte și rodnică de fapte bune, 
ca să vin la Sfântă Biserica Ta cu credință, cu nădejde 
și cu dragoste, primindu-Te pe Tine în mine, ticălosul, 
pe Tine, Viața mea și Lumina cea preadulce a inimii 
mele!  

 

Miluiește, Doamne, poporul Tău și binecu- 

vântă moștenirea Ta, apără unitatea și pacea Sfintei 
Tale Biserici și rușinează-i pe hulitorii ei cei răi, ca să 
Te slăvim pe Tine, Cel ce ești binecuvântat întru toți 
vecii!  

 

 
17 Cea pomenită pe 19 iulie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/161/sxsaintinfo.aspx.  
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Podoaba Cuvioșilor și luptătorule cel neînfricat 

pentru cinstirea Sfintelor Icoane, iubitorule de ne- 
voință și urâtorule al păcatelor celor fărădelege, cel ce 
ai  arătat în fântână pruncul cel mort, aruncat de mai- 
ca lui și nu te-ai clintit din loc până ce nu l-au 
înmormântat Preoții lui Dumnezeu, Sfinte Preacu- 
vioase Părinte Grigorios Decapolitis [Γρηγόριος ὁ 
Δεκαπολίτης]18, ridică și sufletul meu din groapa 
fărădelegilor și săpând în inima mea, cu rugăciunile 
tale, o fântână cu izvor pururea curgător, fă să mă 
mântui și eu, păcătosul, lăudând viața ta cea curată și 
nevoințele tale cele dumnezeiești, Preafericite Părin- 
te!   

 

În Asia Mică te-ai născut19, iar Grecia a fost țara 

strămoșilor tăi, Olimpul a cunoscut sihăstria ta cea 
preaminunată, iar Constantinopolul ți-a cunoscut 

 
18 Cel pomenit pe 20 noiembrie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1219/sxsaintinfo.asp

x.  
19 S-a născut în cetatea Irinupolis [Ειρηνούπολις], în 

anul 797, din Decapolisul Isauriei. Iar Isauria [Ἰσαυρία] era o 
regiune din sudul Asiei Mici,  

cf. 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1219/sxsaintinfo.aspx, 
http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-20-
cv_grigorie_decapolitul.html, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Irenopolis_(Isauria),  

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaurian_Decapolis, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Isauria.   
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ziua nașterii tale în cer20. Astăzi însă, în Sfânta Mă- 
năstire Bistrița fiind locul petrecerii Sfintelor tale 
Moaște, Sfinte Grigorios, și de aici luând toți izbăvire 
și tămăduiri, roagă-te și pentru noi ca credința să o 
păzim, viața bine să ne-o săvârșim și de la Domnul să 
luăm cununa luptei celei duhovnicești, de la El, de la 
Dreptul Judecător, în ziua judecății Sale celei înfrico- 
șătoare, mulțumindu-ți ție, neîncetatule rugător pen- 
tru noi înaintea Preasfintei Treimi!    

 

Pe pământ ai dus viață dureroasă și oamenii cei 

neștiutori te credeau nebun, neînțelegând văpaia dra- 
gostei tale celei dumnezeiești, Sfinte Preacuvioase 
Părinte Feofile21, căci mintea ta ți se răpea de Dum- 
nezeul iubirii celei negrăite, trăind vederi preafericite, 
și nu mai voiai să slujești rațiunii celei slabe și după 
placul acestei lumi, ci împreună cu mințile celor fără 
de trup, care stau veșnic în jurul tronului Dum- 
nezeirii. Iar acum, când neîncetat Îl lauzi pe Dum- 
nezeu împreună cu toți Îngerii și cu toții Sfinții Lui, 
roagă-te, Preafericite Părinte, ca să mă aprind și eu de 

 
20 A adormit pe 20 noiembrie 842, la vârsta de 45 de ani, 

cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigorie_Decapolitul.    
Marele Sinaxar grecesc vorbește despre anul 816 ca an 

al adormirii sale, cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1219/sxsaintinfo.asp

x.  
21 Sfântul Cuvios Feofil [Фео́фил] cel Nebun pentru 

Hristos, Ieroschimonahul, a trăit între 1788 și 28 octombrie 
1853, adormind la vârsta de 65 de ani, cf.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/Феофил_(Горенковски
й), https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-teofil-
nebun-pentru-hristos-137622.html.  
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dumnezeiescul dor și de văpaia cea dumnezeiască a 
Duhului Sfânt, ca toată viața mea să ard în taina 
faptelor celor curate și în cunoașterea prin lucrare 
care taie toată slava cea deșartă, mulțumindu-ți ție, 
celui ce mă acoperi ca și cu o mantie cu rugăciunile 
tale cele de foc!  

 

Nimeni nu te-a văzut vreodată râzând, Sfinte 

Preacuvioase Părinte Feofile, dar te-au văzut adesea 
plângând. Lacrimi preasfinte vărsai în fața Domnului 
și te întraripai cu dumnezeiescul dor, rugându-te să 
se mântuie poporul cel rătăcit și nesimțitor. Iar acum, 
Sfinte al lui Dumnezeu, tu, cel cu totul înnebunit de 
strălucirea luminii celei dumnezeiești, roagă-te pen- 
tru poporul cel bineslăvitor, ca să fie scăpat el de 
primejdii, de necazuri, de sminteli și de învățăturile 
cele greșite, cu rugăciunile tale, preafrumosule răb- 
dător al tuturor umilirilor!    

 

Ceea ce ai dorit viața cea cuvioasă cu nespus 

dor și pentru Mirele tău, Hristos, viață plină de 
nevoințe și de renunțări ai petrecut și I-ai plăcut Lui, 
preaînfrumusețato, Sfântă Preacuvioasă Maică Mela- 
ni Romea [Μελάνη ἡ Ρωμαία]22, roagă-te, după cum 
toată viața ta cu nespusă dragoste te-ai rugat, ca să mă 
vindec și eu de iubirea de sine și de voia mea cea rea, 
iar toată viața să mi-o jertfesc Domnului, iubind pe 

 
22 Pomenită pe 31 decembrie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1573/sxsaintinfo.asp
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aproapele meu ca pe mine însumi, cu rugăciunile tale, 
o, ceea ce te-ai îmbogățit cu fericirea Raiului!  

 

Dumnezeu te-a întărit pe tine și ți-a dat ție 

putere să renunți la toate cele lumești, Sfântă 
Preacuvioasă Maică Melani, să deosebești între ceea 
ce e viață sfântă și perete văruit cu amăgirea virtuții. 
Și pe mine, ticălosul, luminează-mă cu mijlocirile tale, 
ca să deosebesc gândul cel rău de cel bun și viața mea 
pe calea cea împărătească să o petrec, nicidecum 
dorind dreapta sau stânga păcatului! Căci tu ești 
grabnică ajutătoare a tuturor celor care se nevoiesc.  

 

Toată viața ta a fost o oglindă a cuvioșiei și mai 

apoi a arhieriei, Sfinte Ierarhe Calinic de la Cernica, 
căci prin minunate nevoințe te-ai încununat și mul- 
tele tale minuni te-au făcut iubit de cei credincioși, 
care vin la tine cu credință, cerând mijlocirile și 
ajutorul tău cel puternic. Și pe mine cel îmbolnăvit de 
răutate, miluiește-mă și șterge din inima mea invidia 
și pofta cea de rușine, ca să mă mântui și eu, cu 
ajutorul tău cel milostiv, Sfinte Ierarhe prealuminate!  

 

Prin credința și dragostea ta i-ai minunat pe 

toți, iar prin darul facerii de minuni te-ai făcut 
folositor celor necăjiți și bolnavilor, căci toți fug la 
Sfintele tale Moaște, Sfinte Ierarhe Calinic, și nimeni 
nu pleacă nemângâiat de la ele. Vezi-mă dar și pe 
mine, păcătosul, care rău mi-am cheltuit viața mea și 
mă povățuiește la umilința cea lucrătoare de fapte 
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bune, prin rugăciunile tale cele preafolositoare, Sfinte 
Ierarhe, bucuria ortodocșilor!  

 

Din viețuirea cea înaltă a Sfântului Munte Atos 

[Άθως] te-ai sădit ca un pom cu roade binefăcătoare 
ca Întâistătător al Mitropoliei Timișoarei, ducând 
viață plină de curăție și născătoare de minuni, prin 
care toți Îl slăvim pe Dumnezeu, Cel ce ți-a dat ție 
darul de a face minuni. Așa, Sfinte Ierarhe Iosif cel 
Nou de la Partoș, nu mă uita nici pe mine, rătăcitul, ci 
mă umbrește cu rugăciunile tale, ca îndulcindu-mă 
prin dumnezeiasca pocăință, să fac și eu fapte bune și 
mântuitoare, slăvind ajutorul tău, rugătorule cel prea- 
fierbinte al credincioșilor!  

 

La fericită adormirea ta clopotele Sfintei Mă- 

năstiri Partoș au început să bată singure, iar tâlharii 
ce au scuipat sfântul tău mormânt și au vrut să se 
apropie de fetele care se adăpostiseră lângă el, și-au 
pierdut graiul cel omenesc, începând să mugească 
precum vitele. De aceea, Sfinte Ierarhe Iosif cel Nou, 
dă să aud și eu clopotele pocăinței sunând în inima 
mea și din tâlhar, care merit pedeapsă, să mă fac cu 
adevărat dreptslăvitor, depărtându-mă de petrecerea 
cea dobitocească a păcatului și învățând petrecerea 
cea îngerească, întru care să mă și veselesc pentru 
veșnicie, cu rugăciunile tale, miluitorule și binefăcă- 
torule al celor neputincioși!  

 

Nu înțeleg hulitorii Sfintei Ortodoxii, cum nu- 

mai tu, preanevinovată Stăpână, înainte de naștere, în 
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naștere și după naștere ai rămas Fecioară, pururea 
Fecioară preacurată și preasfântă, care nu ai făcut pă- 
cat în viața ta, și cum numai în pântecele tău a încăput 
Cel necuprins și neajuns și neîncăput de cer și de pă- 
mânt, născând pe Viața lumii, pe Mântuitorul și Dom- 
nul nostru. Dar noi, dreptcredincioșii și dreptslăvi- 
torii tăi, minunându-ne de sfințenia și de slava ta cele 
negrăite, te rugăm să ne întărești pe noi împotriva lor 
și să surpi răutatea și vicleșugul lor, iar nebunia 
necredinței lor să o faci de rușine! Căci, prin mijlo- 
cirile tale către Fiul Tău Cel preaiubit, le poți face pe 
toate câte le dorești.   

 

Sfinților români, Părinții noștri cei cunoscuți și 

necunoscuți de către noi, care bine ați viețuit pe pă- 
mânt și în cer neîncetat vă veseliți înaintea Preasfintei 
Treimi, nu încetați a vă ruga și pentru noi, urmașii 
voștri, ca să scăpăm de robia patimilor și de nălucirile 
celui viclean și viață bineplăcută, cu fapte bune, să ne 
agonisim! Ca să fim împreună cu voi, cei pururea lău- 
dători ai lui Dumnezeu în ceruri, o, minunată livadă 
duhovnicească a pământului strămoșesc.  

 

Sfinților Mucenici, cu sângele vostru cel plin de 

iubire pentru Dumnezeu, ați vopsit Sfânta Biserică în 
culoare dumnezeiască de purpură. Viața voastră nu v-
ați iubit-o mai mult decât sufletul, iar lumea aceasta 
deșartă ați părăsit-o, dorind casa cea nefăcută de 
mână [οἰκία ἀχειροποίητον], cea veșnică [αἰώνιον],  
care este în ceruri [ἐν τοῖς οὐρανοῖς]23. Rugați-vă 

 
23 II Cor. 5, 1, BYZ.  
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neîncetat, iubitorilor de Dumnezeu Mucenici, ca să îl 
biruim pe cel viclean neîncetat și viața cea preafericită 
să o dobândim și noi, frații voștri, ca împreună să-L 
lăudăm pe preaminunatul Dumnezeu, Care curățește, 
luminează și desăvârșește viața noastră!  

 

Sfinte Ierarhe al Nineviului [Νινευΐ]24 și tălmă- 

citorule al nevoințelor celor duhovnicești, mare iu- 
bitorule de desăvârșire și rugule cel aprins de dum- 
nezeiasca dragoste, Sfinte Ierarhe Isaac Siros [Ἰσαὰκ ὁ 
Σύρος], care prin sfaturile tale cele preaînțelepte 
povățuiești viața noastră, învață-mă, iubitorule de 
Dumnezeu, ca să lucrez și eu pentru mântuirea mea, 
condus fiind de acestea și luminat de mijlocirile tale 
cele preabune, ca să îmi înțeleg viața mea și să mă 
pocăiesc dumnezeiește și să moștenesc astfel viața cea 
veșnică, care e dorirea și bucuria inimii mele, mulțu- 
mind ajutorului tău celui preafolositor, Sfinte prea- 
minunate, dulceața Monahilor și îndreptătorul cel 
preaînțelept al credincioșilor!  

 

Să privim cu nespus dor viața cea curată a Înge- 

rilor și să urmăm ascultării lor celei desăvârșite, fra- 
ților și surorilor!  Căci fără viață curată, împodobită cu 
fapte bune, noi nu ne putem mântui, iar fără mijlo- 
cirile Sfinților Săi, ne rătăcim de la calea mântuirii. Și 
așa să-I strigăm lui Dumnezeu: Împacă viața noastră, 

 
24 Cel pomenit pe 28 ianuarie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1930/sxsaintinfo.asp
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Doamne, și ne mântuie pe noi, că alt dumnezeu afară 
de Tine nu știm!  

 

Neobositule tălmăcitor al iubirii dumnezeiești 

și neîntrecutule îndemnător la pocăință, Sfinte Prea- 
cuvioase Părinte Nicodimos Aghioritis [Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης]25, care cu cuvinte ale Duhului Sfânt înmoi 
sufletele cele tari de împietrire și cu raza înțelegerii 
tale sfărâmi norul cel greu al neștiinței, înțeapă și 
inima mea cu iubirea rugăciunilor tale, ca să iasă afară 
din inima mea toată răutatea, iar fântâna sufletului 
meu să se primenească, izvorând apă curată, crista- 
lină, spre viața veșnică, Sfinte preastrălucitor al con- 
templațiilor celor dumnezeiești!  

 

Auzi, Doamne, inima mea cea sărăcită de voia 

mea cea rea și sufletul meu cel cu totul vinovat, și mă 
întoarce de la calea mea cea rea la pocăință, Dumne- 
zeule al iubirii celei negrăite, și mă miluiește!  

 

Odihnește mintea mea de năvălirile cele spur- 

cate și de hulele cele drăcești, Iubitorule de oameni, 
că s-a scurs viața mea în deșertăciuni și niciun rod de 
pocăință nu am! Căci voi veni la Judecata Ta cea înfri- 
coșătoare și voi fi plin de rușine, iar de cutremur voi 
fi străpuns, Multmilostive, de aceea mă mântuie!  

 
25 Cel pomenit pe 14 iulie și care s-a născut în 1749 și a 

adormit pe 14 iulie 1809, la vârsta de 60 de ani, cf. 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/126/sxsaintinfo.aspx, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicodemus_the_Hagiorite.   
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Tămăduitorule al bolilor trupești și al celor 

sufletești, cel care ai biruit meșteșugirile chinuitorilor 
celor orbiți de necredință și pe diavolul l-ai biruit, 
întărindu-te cu iubirea lui Hristos, Sfinte, slăvite, 
Mare Mucenice și tămăduitorule Panteleimon [Παν- 
τελεήμων]26, cel care ești cu adevărat cu totul mi- 
lostiv, roagă-te Doctorului sufletelor și al trupurilor să 
ne vindecăm de rănile noastre sufletești și trupești, 
întru ispitele cele de multe feluri avându-te pe tine, 
mulpătimitorule, rugător neîncetat pentru noi!   

 

La tăierea grumazului tău, lapte și nu sânge a 

curs, iar măslinul de care erai legat spre tăiere, în 
vederea tuturor, s-a umplut de roade, Sfinte Mare 
Mucenice și tămăduitorule Panteleimon, pururea 
slăvite. De aceea, pe noi, cei care prăznuim pomenirea 
ta, în rugăciunile tale totdeauna ne pomenește, ca să 
scăpăm de patimile noastre cele sufletești și trupești 
și de alunecările cele prea rele și vătămătoare de su- 
flet, Sfinte, mult iubitorule de Dumnezeu și de oa- 
meni, care Dulcelui Iisus sufletul și viața ta tu le-ai 
dat!  

  

Dumnezeiescule Părinte al Sinaiului, Ioannis 

Scărarul, povățuitorule al Monahilor și înțeleptule 
călăuzitor al tuturor celor credincioși spre Ierusalimul 
cel de sus [ἄνω Ἱερουσαλὴμ] [Gal. 4, 26, BYZ], nu mă 
uita nici pe mine, rătăcitul și cel cu totul spurcat, și 

 
26 Pomenit pe 27 iulie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/229/sxsaintinfo.aspx  
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mă înțelepțește spre viața cea umilită și aprinsă nes- 
pus de dorul cel dumnezeiesc, ca să lepăd jugul 
morții, jugul cel rău al patimilor și jugul cel bun și 
ușor al Domnului [Mt. 11, 30] să-l port, tăindu-mi 
părerea de sine și voia mea cea rea, cu rugăciunile tale, 
o, mult nevoitorule între Sfinții Părinți!  

 
Cu învățăturile tale cele dumnezeiești, Sfinte 

Ierarhe Ignatii Breancianinov [Игна́тий Брянчани́- 
нов]27, i-ai luminat pe cei înșelați de diavoli și i-ai 
îndemnat la pocăință. Și pe mine, cel mult rătăcit și 
plin de cunoașterea cea căzută, mă scoate din noaptea 
neștiinței mele, preaminunatule, și mă îndeamnă la 
pocăință, scoțându-mă spre cunoașterea vieții celei 
veșnice, ca să laud ajutorul tău și să mă minunez de 
iubirea ta de oameni, înțelepte Ierarhe, urmând Celui 
ce S-a răstignit pentru noi, Domnului și Dumnezeului 
nostru!   

 

Sfinte Ioane de la Neamț, Hozevitule, cel care 

bine te-ai nevoit, Preacuvioase Părinte, al cărui trup 
întreg umple de bucurie și de veselie pe cei drept- 
credincioși de pretutindeni, căci astfel ai fost slăvit de 
Domnul, de Cel căruia I-ai slujit cu iubire multă și cu 
doxologie neîncetată toată viața, roagă-te, minuna- 
tule al nostru Părinte, și pentru noi, cei necăjiți și 
întristați, și ne izbăvește de pizma celui rău, sco- 

 
27 Cel pomenit pe 30 aprilie:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Игнатий_(Брянчанино

в).  
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țându-ne din cursele lui și dându-ne să slujim Dom- 
nului cu frică și cu dragoste, urmându-ți ție! Ca să ne 
mântuim și noi, mult nevoitorule, și să cântăm îm- 
preună cu tine în cer, Celui care te-a iubit pe tine și ți-
a dat ție îndrăzneală ca să mijlocești pentru noi. 

 

Să cântăm cu inima și cu mintea să ne înălțăm 

la bucuria cea veșnică a Preacuviosului Părintelui 
nostru Ioan cel de la Hozeva28!  Căci pe pământ a trăit 
viață ascunsă, dar plină de sfințenie, pentru care acum 
se veselește împreună cu toți Sfinții și Îngerii lui Dum- 
nezeu, întru slava Lui cea cerească. Să ne bucurăm 
duhovnicește și să Îl slăvim pe Hristos, Dumnezeul 
nostru, „Cel [care este] minunat în[tru] Sfinții Săi 
[θαυμαστὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ]” [Ps. 67, 36, LXX], 
iar Sfântului Ioan să-i cerem să mijlocească neîncetat 
pentru noi, ca să ne mântuim și noi, prin rugăciunile 
sale, cei care cu osârdie facem sfântă pomenirea sa!  

 

Doamne, Multmilostive, nu ne trece cu vederea 

pe noi, cei ispitiți adesea și fără îndrăzneală la rugă- 
ciune, pe care Satanas ne smerește cu totul pe fiecare 
zi, pentru viața noastră cea ticăloasă, ci ajută-ne nouă 
să punem început bun de pocăință și să ne mântuim 
și noi, păcătoșii, că Tu ești Sprijinitorul celor deznă- 
dăjduiți și Mântuitorul celor care se pocăiesc cu cre- 
dință!  

 
28 Care a adormit pe 5 august 1960, la vârsta de 47 de 

ani, cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfântul_Ioan_Iacob_Ro

mânul_de_la_Hozeva.  
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Moleșeala sufletului meu, Preacurată Stăpână, 

o îndepărtează de la mine și văpaia Iadului, cea din 
coapsele mele, o stinge! Ajută-mi ca o bună Apără- 
toare în ispite și în necazuri, mereu mântuind viața 
mea din primejdii, iar în vremea sfârșitului meu 
scapă-mă de întrebătorii cei vicleni ai văzduhului, 
mântuindu-mă cu acoperământul tău cel dumne- 
zeiesc, o, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și 
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii!  

 

Miluiește-mă, Dumnezeule, pe mine cel ce 

mult Ți-am greșit, care nimic bun n-am făcut în viața 
mea, ci numai păcate, că secera29 morții s-a apropiat 
și e gata să mă taie! Vino mie întru ajutor, Stăpâne, și 
mă scapă din ghearele leului30 celui din Iad, întor- 
cându-mă la Tine prin lacrimi de pocăință, Unule 
mult Milostive!  

 

Sfinte Profetule Ionas [Ἰωνᾶς]31, care cetatea 

Ninevi [Νινευή] prin post, sac și cenușă o ai mântuit, 
iar prin pocăința ei prezicerile de rău ale Domnului 
le-ai împiedicat, căci Domnul este îndurat și milostiv, 
îndelung-răbdător și mult-milosârd și iartă fărădele- 
gile oamenilor. Cu rugăciunile tale scoate-mă și pe 
mine la pocăința cea bună și la viața cea preabi- 

 
29 Mc. 4, 29, BYZ: τὸ δρέπανον.  
30 I Petr. 5, 8, BYZ: ὡς λέων ὠρυόμενος [ca leul răcnind].  
31 Cel pomenit pe 21 septembrie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/700/sxsaintinfo.asp

x.  
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necuvântată, ca să lepăd din sufletul meu lucrurile 
răutății și viața mea să o dau cu totul Domnului! Ca 
să-L laud neîncetat împreună cu tine pe Cel ce a făcut 
cerul și pământul [Fac. 1, 1, LXX].  

 

Bucuria pustnicilor și veselia celor ce se roagă 

cu îndrăzneală, buna mărturie a bărbaților și îndrep- 
tătoarea femeilor celor binecredincioase, Sfântă Prea- 
cuvioasă Maică Teodora, a Sihlei lumină prea fru- 
moasă32, nu înceta a te ruga și pentru mine, desfrâna- 
tul, care toată viața mea întru păcate o am cheltuit, ca 
să pun început bun de pocăință și să mă mântui prin 
rugăciunile tale, o, tu, curată floare cu bun miros a 
Moldovei!  

 

Repede se pleacă voia mea spre cele rele și repe- 

de mă afund în ticăloșia mea cea spurcată, Dumne- 
zeul meu, căci Tu știi slăbiciunea și neputința mea, 
Bunule. Mă rog Ție, Mântuitorul meu, întărește-mă 
întru frica Ta și mă apără și mă călăuzește spre 
Împărăția slavei Tale și mă mântuie, Dumnezeule 
Preaîndurate!  

 

Prin viața ta cea dumnezeiască și prin învă- 

țăturile tale cele prealuminate, Sfinte Ierarhe Nifon 
[Νήφων]33, Patriarhule al Constantinopolului, pe toți 

 
32 Cea pomenită pe 7 august:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfânta_Teodora_de_la_S

ihla.   
33 Cel pomenit pe 11 august:  
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i-ai luminat și i-ai umplut pe cei credincioși de 
bucurie și cutremur, ca cel ce le ești și românilor 
ocrotitor și asculți rugăciunile noastre. Nu mă trece 
cu vederea nici pe mine, ticălosul, rugându-L pe 
Preamilostivul Dumnezeu să mă înțelepțească și să 
mă lumineze cu totul și să mă facă biserică a Lui, ca 
să Îl laud pe El, pe Dumnezeul Cel în Treime slăvit și 
închinat, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dum- 
nezeu, acum și în vecii vecilor!  

 

 Auzind faptele smereniei tale, Sfinte Patriar- 

hule Nifon, bucuria cea mare a Bisericii, și minunân 
du-ne de înălțimea vieții tale celei dumnezeiești, îți 
aducem ție laude duhovnicești și ne bucurăm de în- 
drăzneala pe care ai luat-o de la Domnul, tu, 
slujitorule preafericit și de Dumnezeu cugetătorule. 
De aceea, te rugăm să mijlocești neîncetat și pentru 
noi, ca să semănăm cu lacrimi și să adunăm cu 
bucurie dumnezeiască34, adică să ne nevoim cu 
pocăință și cu zdrobire duhovnicească a inimii, ca să 
adunăm roadele bucuriei celei veșnice. Că toate le 
poți, Preafericite Părinte, și de aceea ne rugăm să nu 
ne uiți nici pe noi, preapăcătoșii!  

 

 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nifon_al_II-

lea_al_Constantinopolului.   
34 Ps. 125, 5-6, LXX: „Cei care seamănă în lacrimi, în 

bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau ridicând 
[αἴροντες] semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie 
ridicând [αἴροντες] snopii lor”. 
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Vrăjmașul cel din Iad s-a întărâtat asupra mea 

și mereu mă luptă, Mântuitorul meu. Dar Tu mă apără 
și biruiește-l pe el ca Cel atotputernic, ca să-Ți strig 
Ție neîncetat: Cel ce veșnic ești și biruitor al Iadului, 
slavă Ție!  

 

Profetul Iezechiil [Ιεζεκιήλ] te-a văzut pe tine 

mai înainte, Împărăteasă preabună și preacurată, și 
te-a vestit pe tine ca poarta cea închisă35. Căci L-ai 
născut în mod negrăit și mai presus de fire pe Fiul lui 
Dumnezeu, pe Unul din Preasfânta Treime și pecețile 
fecioriei tale au rămas nestricate. Minunându-ne și 
bucurându-ne de sfințenia ta cea prea mare, Prea- 
curată Stăpână, ne rugăm ție să oprești năvălirile dra- 
cilor celor prea răi asupra noastră, cu rugăciunile tale 
cele pline de bună mireasmă înaintea lui Dumnezeu.  

 

Auzi-ne, Doamne, auzi-ne pe noi, auzi-ne și ne 

miluiește! Căci grijile veacului acestuia sunt ca un 
ștreang, care se strânge mereu în jurul gâtului și ne 
sufocă. Auzi-ne, auzi-ne, Milostive Doamne, și ne 
scapă de moartea nepăsării și ne miluiește!  

 

Ziua e pe sfârșite și noaptea nepocăinței vine ca 

un fur și ne găsește goi și deșerți de fapte bune. Nu ne 
uita, Preacurată Maică, și ne dă mână de ajutor și prin 

 
35 Iez. 44, 1, LXX: „Și m-a întors pe mine către calea 

porții Sfintelor, cea mai din afară, care caută către răsărituri 
și aceasta era închisă [κεκλεισμένη]”.  
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pocăință ne lămurește pe noi, câștigându-ne pentru 
ceruri!  

 

Inima mea către Tine se înalță, Doamne, dar 

valurile păcatelor mă trag înapoi ca pe o piatră la 
fund. Nu mă lăsa și cu aripile rugăciunii mă străju- 
iește, ca să înalț către Tine sufletul meu și lacrimi ca o 
tămâie binemirositoare, Cuvântule, ca să mă mântui 
de Iad și întru Împărăția Ta, Bunule, să mă număr! 
Căci fără Tine veșnicia nu are bucurie, ci numai în- 
tristare nepovestită.  

 

Vai mie, că tronul Judecății Tale, Doamne, e 

înfricoșător pentru mulțimea păcatelor mele! Vai mie, 
că voi fi întrebat pentru fiecare în parte și nu voi avea 
răspuns în fața Ta, Dreptule Judecător! Mă înspăi- 
mânt și mă cutremur și mă înfricoșez pentru cuvântul 
Tău. Căci el mă va trimite în Iadul cel mai de jos, pe 
mine, preadesfrânatul și neiertătorul. Și acum, mai 
înainte de ziua aceea, îndreaptă cu frica Ta viața mea, 
ca bătăile Tale cele părintești să strice bătăile Iadului 
și mila Ta să surpe învârtoșarea mea, Cel ce ești Prea- 
milostiv și Îndurător și Iubitor de oameni!   

 

Părăsiți de Dumnezeu sunt aceia ce nu se în- 

chină Sfintei tale Icoane, Preacurată Stăpână, și dobi- 
tocește viețuiesc. Căci în mândria lor e lațul morții și 
al Iadului, neștiind să îți cânte ție, celei de care se 
cutremură toate Oștile cele cerești. Dar noi, umiliții 
tăi robi, Preanevinovată  Stăpână, nădăjduim mereu 
la mila ta și la sfânt acoperământul tău, că la tine e 
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nădejdea noastră cea nebiruită și care nu ne face de 
rușine. Căci Tu mijlocești neîncetat pentru noi înain- 
tea lui Dumnezeu, pentru noi cei păcătoși, ca să ne 
mântuim și noi, nevrednicii.  

 

Sămânța care a căzut pe pământul cel bun a 

rodit spic de fapte bune. Căci cuvântul lui Dumnezeu 
rodește în  sufletele cele iubitoare de osteneală și care 
zi și noapte nu înceată a se nevoi pentru mântuirea 
lor. Trezește-te și tu, suflete al meu, și alungă de la 
tine somnul păcatului și noaptea patimii și începe a 
lucra pentru mântuirea ta, căci vremea e pe sfârșite, 
pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dum- 
nezeu!  

 

Întru adormirea ta, Preacurată Stăpână, am 

dobândit mijlocitoare neadormită în cer. Căci tu ești 
vie și cu trupul și cu sufletul tău, fiind cu totul în fața 
tronului lui Dumnezeu. Sufletul tău cel preasfânt ți l-
a luat preaiubitul tău Fiu, iar a treia zi Îngerii au 
ridicat la cer preacuratul tău trup, lăsându-ți mor- 
mântul gol, pentru încredințarea Sfântului Apostol 
Tomas și a noastră. Iar noi, crezând mărturiei celei vii 
a Tradiției Bisericii, lăudăm primirea ta în cer și te 
rugăm să te rogi neîncetat pentru noi, robii tăi!  

 

Crucea Ta, Doamne, ne-a dăruit viață și ne-a 

eliberat de blestem, scoțându-ne din robia vrăjmașu- 
lui și făcându-ne robii iubirii Tale de oameni. Iar 
acum, pe cei ce se înseamnă cu semnul ei cel sfânt, îi 
scoate din moartea păcatului și din blestemul Iadului, 
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eliberându-i din mâinile diavolilor și făcându-i moște- 
nitori ai bunătăților Tale celor veșnice, Iubitorule de 
oameni preaîndurate!   

 

Dumnezeieștii Părinți în șapte Sinoade Ecume- 

nice au stabilit învățătura cea mântuitoare a Sfintei 
Ortodoxii și au anatemizat pe cei eretici și mult huli- 
tori, ca să mărturisească adevărul cu evlavie și minciu- 
na să fie lepădată de toți. Ei sunt stâlpii Ortodoxiei și 
hotărârile lor teologice sunt netrecătoare. Pe ei tre- 
buie să îi urmăm, ca să nu ne plecăm urechea decât la 
adevăr. Pentru sfintele lor rugăciuni, Dumnezeule, 
miluiește-ne pe noi, robii Tăi!  

 

Salomi [Σαλώμη]36, dansând cu păcat, a primit 

drept răsplată de la Irodis capul tău, Sfinte Ioannis. Cu 
nerușinare a primit viața ta și, prin tăierea capului tău 
cel preacinstit, a crezut că a smuls pocăinței limba cea 
bine îndemnătoare. Dar tu, deși mort, ești viu și te 
rogi neîncetat pentru noi. De aceea, roagă-te, Sfinte, 
Înaintemergătorule și Botezătorule al Domnului, ca 
să călcăm și noi peste cursele celui viclean și ca o 
pasăre din laț să scăpăm, prin rugăciunile tale cele 
sfinte și prea bune, o, gură care îndemni peste secole 
la pocăință!  

 

În amară boală am căzut, în boala nesimțirii, și 

gândurile mele nu mai tresaltă către cer, ci către 

 
36 A se vedea: https://el.wikipedia.org/wiki/Σαλώμη și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Salomeea.  
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pământ privesc și spre deșertăciuni de tot felul. Milos- 
tive Doamne, întoarce iarăși inima și mintea mea spre 
Tine, ca de Tine să mă îndulcesc pururea și pe Tine să 
Te slăvesc, Dumnezeul mântuirii mele!  

 

Îndreaptă ochii mei spre calea poruncilor Tale și 

mâinilor mele dă-le inimă milostivă, iar picioarelor 
mele purtare cuvioasă și cu toate simțurile mă învață 
ca să-Ți slujesc Ție, Hristoase, Dumnezeul meu, Cel 
care ai fost răstignit pentru mine de cei fărădelege!  

 

Amară e amintirea morții pentru cei ce trăiesc 

în desfătări, pe când, pentru cei Cuvioși, ea este 
îndeletnicirea zilnică a cugetării lor. Doamne, Cel 
care știi păcatele mele, dă-mi și mie a cugeta mereu la 
ziua trecerii mele la Tine, ca să mă mântui și eu, 
păcătosul!  

 

Mulțimea păcatelor mele mă afundă în deznă- 

dăjduire, dar tu, Preacurată Stăpână, din mila milos- 
tivirii tale, dă-mi mie mână de ajutor și scapă-mă!  

 

Calea cea aspră, dar mântuitoare, e calea Sfintei 

Ortodoxii, iar eu, păcătosul, sunt plin de lene și de 
neorânduială sufletească. Ajută-mi mie, Doamnă și 
Stăpână preamilostivă, ca să fac și eu fapte bune, cu 
ajutorul tău, că tu ești liniștea sufletului meu!  
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De sarcina cea înfricoșătoare a păcatelor mele 

curățește-mă, Mântuitorule, și de osânda cea veșnică 
scapă-mă, căci mă tem și mă înfricoșez! Dă-mi mie 
lacrimi de pocăință ca să șterg întinările mele și să 
sting focul patimilor celor neadormite, Dumnezeule, 
Cel ce ești nădejdea mea!  

 

Pe mine, ticălosul și spurcatul, preadesfrânatul 

și nesimțitorul, pe mine, hulitorul, blasfemiatorul, 
malahistul și sodomistul, pe mine, trufașul, mândrul, 
egoistul și mincinosul, pe mine, furul de cele sfinte, 
pizmașul, bătăușul și aruncătorul de blesteme, pe 
mine, Preacurată Stăpână, pe mine, lucrătorul a toată 
răutatea, viclenia, patima și fapta cea de rușine, mă 
miluiește! Că toate acestea se pot șterge din zapisul 
meu, cu rugăciunile tale cele primite de Domnul, și 
mă pot mântui și eu, cel mai ticălos și mai păcătos 
dintre toți oamenii de oricând și de pretutindeni, cu 
rugăciunile tale, Stăpână preamilostivă.   

 

Îndreaptă inima mea spre Biserica Ta cea sfântă, 

Doamne, și legea Ta fă-o cugetarea mea! Ca zi și 
noapte să mă îndeletnicesc cu desfătările cele duhov- 
nicești și cu umilința cuvioșiei, eu, lepădătura cea 
preanevrednică!  

 

Dă-mi, Doamne, lacrimi ca femeii celei păcă- 

toase, să-mi spăl și eu întinăciunile sufletului meu, că 
amare păcate am săvârșit, și să mă scap de focul cel 
aprins pentru mine, cu darul Tău, Stăpâne!  
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Inima mea cea pustie să se umple de iubirea Ta 

și ochii mei de ploi de lacrimi curățitoare, ca mintea 
mea să se înalțe la cele de sus și nu spre păcate, lău- 
dându-Te pe Tine, Treimea cea deoființă și nedes- 
părțită!  

 

Cum voi sta înaintea Ta, Stăpâne, la Judecata 

Ta? Cu ce față voi răspunde pentru păcatele mele? Ce 
rușine și ce tremur mă vor cuprinde atunci, când nu 
voi avea dezvinovățire pentru păcatele mele? De 
aceea, îndură-te, îndură-te de ticălosul robul Tău și 
șterge-mi datoria mea cea prea multă, că Tu singur știi 
inima mea!  

 

Nașterea ta, Preacurată Născătoare de Dumne- 

zeu, a șters toată lacrima de pe fața pământului37,  căci 
Tu L-ai născut pe Soarele dreptății [Ἥλιος δικαιο- 
σύνης] [Mal. 3, 20, LXX], pe Hristos, Dumnezeul 
nostru. De aceea ne bucurăm și ne veselim astăzi, căci 
din cea stearpă se naște cea Preacurată, care este 
Maica lui Dumnezeu, dar a rămas Fecioară, Pururea 
Fecioară. 

 

Moartea soțului tău a schimbat cu desăvârșire 

viața ta, Sfântă Xenia [Ксения]38 și, în nebunia pentru 

 
37 Apoc. 21, 4, BYZ: „Și [Dumnezeu] va șterge toată la- 

crima din ochii lor [καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφ- 
θαλμῶν αὐτῶν]”.   

38 Cea pomenită pe 24 ianuarie:  
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Hristos, viața ta a devenit o lumină pentru cei cre- 
dincioși și un drum al sfințeniei, mult pătimitoare 
Maică. Căci neînțeleasă era viețuirea ta pentru mulți, 
dar minunată pentru Oștirile cerești. Că multa rugă- 
ciune, metaniile și închinăciunile tale, făcute în câmp 
pustiu și noaptea, lui Dumnezeu I le aduceai cu sme- 
renie. Roagă-te, mult pătimitoare și preafericită Mai- 
că, și pentru noi, cei lipsiți, ca de nebunia păcatelor să 
ne rupem și cu totul să Îi plăcem lui Dumnezeu, căci 
rugăciunea ta e pururea bine primită pentru sufletele 
noastre!   

 

Cu minunile tale ai umplut lumea, Sfântă Maică 

Xenia, care cu nebunie sfântă ți-ai sfințit viața ta și ne 
auzi pe noi când ne rugăm ție. Auzi-ne și acum și ne 
ajută pe noi, cei deznădăjduiți, ca să ne mântuim și 
noi, păcătoșii!  

 

Cel ce ai dorit a sluji lui Hristos din tinerețile 

tale și pentru El ai străbătut drumul cel îngust și aspru 
al nevoințelor celor duhovnicești, Sfinte Ierarhe 
Nectarios [Νεκτάριος]39, Făcătorule de minuni, roagă-
te pentru noi prea milostivului Dumnezeu, ca să 
scăpăm de nălucirile patimilor și să ne odihnim întru 
pacea Sfântului Duh și să ne mântuim și noi, prin 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenia_of_Saint_Petersb

urg.  
39 Cel pomenit pe 9 noiembrie:  
https://el.wikipedia.org/wiki/Άγιος_Νεκτάριος_Αιγίνη

ς.  
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mijlocirile tale, minunatule vindecător al neputin- 
țelor omenești!  

 

Cu cărțile și cu cuvintele tale, inima și mintea 

ne-ai luminat, iar cu minunile tale ne-ai vindecat și 
sufletul cât și trupul nostru și ai făcut ca trupul și 
sufletul nostru să slujească împreună Făcătorului a 
toate. De aceea, roagă-te, minunatule Părinte al Eghi- 
nei, Sfinte Nectarios, Făcătorule de minuni, ca mereu 
să Îi slujim Domnului, prin rugăciunile tale cele bine- 
făcătoare, cel care ești mare între Sfinții Ierarhi!  

 

„Nu plânge [Μὴ κλαῖε]!” [Lc. 7, 13, BYZ], i-ai 

spus, Doamne, fiindu-Ți milă de ea, femeii văduve din 
Nain [Ναΐν], și mai apoi, ca să arăți că Tu ești Domnul 
vieții și că moartea nu îl poate ține pe cel pe care Tu îl 
dezlegi, i-ai zis lui: „Tinere [Νεανίσκε], ție îți zic [σοὶ 
λέγω], scoală [ἐγέρθητι]!” [Lc. 7, 14, BYZ], și înviindu-l 
pe el, l-ai dat maicii sale. Așa, Doamne, învie și mintea 
mea din moartea nesimțirii, prin cuvintele Tale cele 
dătătoare de viață, ca trăind în bucuria slavei Tale să 
slăvesc cu frică și cu cutremur numele Tău cel prea- 
sfânt și prea curat, ca Cel ce ai mare și nespusă milă!   

 

Doamne, ticăloasă viață am petrecut și în dez- 

mierdări nelegiuite am viețuit, iar acum, simțind 
aproape pedeapsa Ta cea dreaptă, vin la Tine și strig 
către Tine: Din stricăciune mă scoate și mă mântuie, 
Dumnezeul inimii mele!  
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Smerește inima mea, Sfinte Doamne, și neînțe- 

lepțirea minții mele o desăvârșește și din furtuna gân- 
durilor mele celor rele, ca dintr-o mare sălbăticită, mă 
ridică, ca să-Ți cânt Ție: Minunate sunt lucrurile Tale, 
Doamne, și mare este mila Ta cu noi, slavă Ție!  

 

Păcatul m-a rănit de moarte și la pământ m-a 

aruncat și, iată, zac mai mult mort decât viu! Căci 
aștept să treci Tu, Samaritisule40 cel milostiv, Tu, Iubi- 
torule de oameni, Tu, Iisuse Hristoase, Dumnezeul 
meu, și să mă vindeci pe mine, ticălosul, de toată 
boala și de toată neputința sufletească și trupească, și 
să mă mântui pe mine de focul cel nestins, Mân- 
tuitorul meu, pacea mea și bucuria mea!  

 

Cel ce ai spălat pământul cel întinat de fără- 

delegi cu apa potopului [Fac. 7, 4, LXX], iar în Sodoma 
[Σοδομα] și Gomorra [Γομορρα] nelegiuirile le-ai ars 
cu ploaie de pucioasă și cu foc din cer [Fac. 19, 24, 
LXX], pe mine, Doamne, cel mai rău decât aceia și 
decât toți oamenii, nu mă pedepsi în tartarul Iadului, 
ci mă vindecă și mă curățește cu verdeața Dumneze- 
ieștilor Tale Taine, ca să fiu moștenitor al Tău cu cei 
care se bucură neîncetat întru bucuria Ta cea netre- 
cătoare, Dumnezeul meu!  

 
40 Pentru că la Lc. 10, 33, BYZ, forma de N. este Σαμα- 

ρείτης [Samaritis].  
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Sunt prea ticălos, Dumnezeul meu, dar la Tine 

e toată nădejdea mea. Ajută-mi mie, celui mult zbu- 
ciumat, și mă mântuie!  

 

Rănile sufletului meu vindecă-le, Milostive 

Iisuse, Doamne, Dumnezeul meu, că inima mea spre 
Tine nădăjduiește ziua și noaptea! Ai milă de robul 
Tău și mă iartă, ridicând tristețea cea multă de la 
mine!  

 

În vremea postului cu umilință să trăim și cu 

inimă pocăită să ne rugăm, iubiții mei frați! Căci unde 
este iertare și smerenie, acolo este Domnul milos- 
tivirii, Care îi îmbogățește pe cei care se pocăiesc. 

 

Ajută-mi, Preacurată Stăpână, mie, păcăto- 

sului, căci păcatele mele mă abat de la poruncile 
Fiului tău și pe nesimțite alunec în cele de mai 
dinainte! Ajută-mi, Maica celor întristați și necăjiți, că 
întru tine, după Fiul tău și Dumnezeul nostru, mi-am 
pus toată nădejdea mântuirii mele!   

 

Milostive Doamne, pe mine, nemilostivul, cu- 

rățește-mă de boala cea grea și neagră a nemilostivirii! 
Căci vei veni și vei zice: „Pentru că nu ai făcut 
milostenie celor mai mici ai Mei, nici Eu nu Mă voi 
milostivi de tine”. Ci acum, dă-mi mie, păcătosului, 
inimă bună, ca să îi ajut pe frații mei, că mai bine este 
a da decât a lua!  
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Sărac sunt eu de fapte bune și de pocăință, 

Iisuse al meu, și grabnic am nevoie de mila Ta. Căci, 
iată, moartea stă la ușă, iar demonii cei răi se bucură 
de pierzarea mea! Tu, Doamne, ia-le-o înainte acestor 
îndemnători la rele și pârâtori aprigi ai noștri, și 
lacrimi dă-mi mai înainte de sfârșit, ca sufletul meu să 
treacă de vămile lor fără oprire, până la Tine, Dorirea 
mea cea nebiruită!   

 

Iisuse, Mântuitorul meu, liniștește-mă și de 

înșelările celui rău mă eliberează! Scoate-mă din 
ticăloșia patimilor mele și de amara muncă a Iadului 
ferește-mă, că Tu îi poți mântui pe toți cei care te 
roagă pe Tine cu credință!  

 

Nu știu ei, Preacurată Stăpână, cei care nu te 

cinstesc pe tine, nu știu ajutorul tău cel nebiruit și nici 
acoperământul bunătății tale față de noi. Dar noi, 
nevrednicii robii tăi, cu mulțumire și cu dragoste ve- 
nind, ne închinăm Preacinstitei tale Icoane și îți zicem 
ție: Bucură-te, nădejdea noastră cea prea fierbinte și 
izbăvitoarea din primejdii a sufletelor și a trupurilor 
noastre!  

 

Alungă răutatea din inima mea, ca să fac voia 

Ta, Preasfântă Treime, Dumnezeul meu, și dragoste 
curată dăruiește-mi, ca să-Ți slujesc Ție și aproapelui 
meu, căci prin dragostea Ta împlinesc toată evlavia!  
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Stăpână prea bună și prea milostivă, Împără- 

teasa îndurării și a milei, Ocrotitoarea greșiților și a 
tuturor necăjiților, nu mă uita nici pe mine, robul tău, 
care din adâncul fărădelegilor mele strig către tine: 
Roagă-te, Maica milostivirii, ca să mă izbăvesc de 
slăbiciunea păcatului și să mă curățesc de cenușa pati- 
milor și întru curăția inimii ție să-ți slujesc, lăudând 
întru toți vecii pe Treimea cea deoființă și nedespăr- 
țită, pe Dumnezeul mântuirii mele!  

 

Am căzut în rele patimi, Stăpână. Am căzut 

cumplit, iar inima mea nu s-a rănit nicidecum cu po- 
căința. Sterp e sufletul meu și mintea mea e plină de 
trufie. Grăbește, atotmilostivă Maică, Născătoare de 
Dumnezeu, și mă mântuie! 

 

O, cum am pierdut pacea Duhului Sfânt cu des- 

frânarea cea blestemată! O, cum mi s-a răcit inima 
mea și nu Te mai strigă pe Tine, Mângâietorul meu! 
Dar Tu, Care nu Te uiți la păcat, ci la dorința cea vie 
și nestăvilită a pocăinței, vino din nou și mă iartă, căci 
știi durerea inimii mele, o, Tu, Care ești Duhul Cel de 
viață făcător și a toate iertător!   

 

Leprosul meu suflet cere mila Ta, Mântuitorul 

meu, și îmbrăcămintea faptelor celor bune. Inima 
mea cere dulceața înțelegerii sfintelor Tale cuvinte și 
smerenia minții și curăția inimii mele. Nu mă uita pe 
mine, ticălosul Tău rob, Stăpâne! Nu-l uita pe cel ce 
vine smerit la bunătatea Ta și Îți cere binecuvântarea 
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milei Tale! Auzi-mă și mă izbăvește de moartea păca- 
telor mele, că mult prea amară e viața fără Tine!  

 

La Biserica Ta alerg însetat de lumină și viață, 

ca să mă ospătez cu Hrana și cu Băutura vieții celei 
veșnice. Iar Tu, Cel care ești Masa care ne umple pen- 
tru totdeauna, hrănește-mă, Iisuse, Doamne al meu, 
și potolește însetarea mea!  

 

Făcătorul meu și pacea mea ești Tu, Mântuito- 

rule, și fără Tine nimic nu e bun și nici frumos, ci 
pierdere și neliniște multă. De aceea, alerg spre Tine 
cu înfrigurare ca să-mi liniștesc sufletul meu și să mă 
mântui și eu, Bunule preamilostive!  

 

Rogu-mă Ție, Doamne, eu, cel prea ticălos și 

mult greșit, care cu voință rea am păcătuit ca nimeni 
altul, și din adâncul cel mai de jos scoate-mă, căci 
până acolo m-au coborât pofta cea nebună și neascul- 
tarea mea! 

 

Zilele vieții mele celei păcătoase trec și mă văd 

întins pe patul morții și, osândit de propria-mi con- 
știință, singur îmi dau pedeapsa. Dar Tu, Dumnezeul  
milostivirii, liniștește inima mea și mă iartă, căci nu 
știu alt dumnezeu afară de Tine, Doamne!  
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Cu rugăciunile tale pe toți i-ai luminat, Sfinte 

Grigorios41, Preafericite Părinte, vorbitorule de Dum- 
nezeu și, prin învățăturile tale cele teologice, dogma 
Preasfintei Treimi am înțeles-o în mod cuvios. Căci tu 
pe cei care ți se roagă ție nu-i uiți niciodată, ci le 
mijlocești mântuirea lor de la Stăpânul.   

 

Pocăiește-te, ticălosul meu suflet, și suspină din 

adâncul inimii tale, căci nu știu a avea niciun bine, iar 
gheenna focului [τὴν γέενναν τοῦ πυρός] [Mt. 5, 22, 
BYZ] este aproape de tine! Pocăiește-te și plângi cu 
durere pentru toate păcatele tale, căci cei ce seamănă 
cu lacrimi, cu bucurie vor secera!  

 

Dumnezeule, inima mea cere mila Ta și îndu- 

rarea milostivirii Tale. Auzi-mă și mă mântuie, Dum- 
nezeul mântuirii mele! 

 

Cum poți suporta, nepocăitule, întăriturile 

mândriei din inima ta?! Cum treci cu vederea gându- 
rile cele desfrânate și necurăția în care mereu te 
scufunzi?! Cum ești nesimțitor mereu la glasul Stăpâ- 
nului?! Căci El pe nimeni nu scoate afară. 

 

Ai milă, Doamne, și izbăvește sufletul meu de 

diavolii cei vicleni și de căderile cele cumplite, iar 

 
41 Sfântul Grigorios Teologul, Patriarhul Constantino- 

polului.  
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săgețile cele aprinse ale înfocării stinge-le, Cel ce ești 
ajutorul și izbăvirea păcătoșilor!  

 

Am greșit și viața mea e murdară și rea, iar la- 

crimi nu am și nici pocăință. Pentru că am mâncat 
roșcovele porcilor [Lc. 15, 16, BYZ] și m-am făcut 
aidoma lor prin ele. Dar nu deznădăjduiesc de a mea 
mântuire. Căci știu iubirea Stăpânului meu și către El 
strig: Din gura celui viclean, eliberează-mă!   

 

Multe sunt păcatele mele și amare sunt fără- 

delegile mele, iar sufletul meu e neliniștit fără Tine, 
Iubitorule de oameni. De aceea, strig către Tine:  Dă-
mi să mă mărturisesc Ție întotdeauna și cu Tine să mă 
împărtășesc, acum și în vecii vecilor!  

 

Stăpână, pe ticălosul tău rob nu-l uita, că a cu- 

noscut amărăciunea păcatului și e rău chinuit de pati- 
mile trupului și se zbuciumă ca o corabie pe vreme de 
furtună! Iartă-mă, preamilostivă Stăpână, și împacă 
inima mea, căci Tu ești nădejdea mântuirii mele, care 
faci toate câte voiești spre mântuirea păcătoșilor!  

 

Tu ai primit-o, Doamne, pe femeia cea păcă- 

toasă și lacrimile ei le-ai primit, căci din inimă s-a căit 
și Tu ai iertat-o, Atoateiertătorule. Acum, căzând la 
picioarele Tale și eu, păcătosul, mă rog și mă plec în 
țărână, ca să mă ierți și pe mine și să dezlegi legătura 
păcatelor mele celor grele ca un Iubitor de oameni!  
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Am greșit, Părinte, Doamne al îndurărilor, și 

Ție mă rog: Din stricăciune, scoate-mă!  
 

Roade nu am și de păcate sunt plin. Gândurile 

cele rele roiesc în inima mea și de atâtea păcate s-a 
făcut nesimțitor sufletul meu. Nu mă lăsa, Preacurată 
Născătoare de Dumnezeu, ca să adorm întru acest 
chip, ci întru pocăință să mă duc din viața aceasta și 
întru nădejdea cea fericită!   

 

Singurătatea străinătății și ispitele și greutățile 

de tot felul ți-au sfințit sufletul tău, Sfinte Preacu- 
vioase Părinte Ioan Iacob Românul, iar prin poezia și 
scrisul tău, inima ta cea plină de dragoste s-a revărsat 
în afară, bucurându-ne și umezindu-ne ochii de la- 
crimi. Căci cu privegheri și rugăciuni neîncetate aspru 
te-ai nevoit și, nevoindu-te duhovnicește, pe Hristos 
Dumnezeu L-ai iubit, pe Care roagă-L, Dumnezeies- 
cule Părinte, ca să ne mântuim și noi, păcătoșii!  

 

Urmând Dumnezeiescului Profet Iliu Tesvitis 

[Ηλιου ὁ Θεσβίτης] [I Împ. 17, 1, LXX] și Sfântului 
Ioannis Înaintemergătorul prin dorul tău de pustie și 
de liniștire, Sfinte Ioane Hozevitule, ți-ai câștigat 
cuibul tău de nevoință, din care te-ai rugat, cu multe 
sudori și cu nespuse lacrimi, pentru întreaga lume. Iar 
acum, când credincioșii cunosc descoperirea cea 
minunată a Sfintelor tale Moaște și ție îți cer ajutorul, 
nu ne uita, prea minunatule, nici pe noi, și te roagă 
pentru mântuirea noastră, că tu ești grabnic ajutător 
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și călăuzitor al celor ce se bucură în Biserica Domnu- 
lui!  

 

Bolile le-ai răbdat cu bărbăție ca pe niște lea- 

curi dumnezeiești, iar păsările pe care tu le hrăneai la 
prohodirea ta s-au adunat recunoscătoare. La insulte, 
cum e scris în Sfânta Evanghelie, te-ai arătat mult 
răbdător, pentru că și în timpul vieții, cât și după 
preaslăvirea ta, mulți te-au considerat „un farsor”. 
Sfințenia ta, multora fiind izbăvitoare, ai arătat că se 
cuvine să fii cinstit împreună cu toți Sfinții lui Dum- 
nezeu, oprind astfel hulele celor fără de minte. Iar noi, 
cei care credem și mărturisim sfânta ta viețuire 
ortodoxă, cu bucurie venim la tine, mult lăudate 
Părinte Ioan Iacob, și îți zicem așa, Părintele nostru: 
Bucură-te, dragoste mult râvnitoare! Bucură-te, al 
nevoințelor soare luminos! Bucură-te, cel ce te-ai 
arătat mare făcător de minuni! Bucură-te și iarăși 
bucură-te și nu înceta să te rogi pentru noi, păcătoșii!  

 

Făptura lui Dumnezeu ți-a bucurat inima ta, 

Preacuvioase Părinte, iar focul dragostei ei, în rugă- 
ciuni neîncetate, s-a înălțat până la Dumnezeu și de 
acolo, luând har peste har, a scris spre folosul orto- 
docșilor și spre bucuria și mântuirea lor. Deși suntem 
nevrednici și mult păcătoși, nu ne uita, iubite Părinte 
Ioan Iacob, și ajută-ne prin rugăciunile tale, ca să ne 
mântuim și noi, că nimic nu poate să aline dorul 
inimii decât numai Raiul milostivirii dumnezeiești!  
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Orfan ai rămas de mic, iar bunica ta, care puțin 

te-a crescut, a adormit și ea. În Moldova românească 
te-ai nevoit, iar în pustiurile Țării Sfinte mai apoi, 
nerăbdând să se treacă cu vederea mierea cărților 
Dumnezeieștilor Părinți. De aceea, pe ele cu sârg le-ai 
iubit și în limba românească din ele ai tradus, scriind 
și laude Dulcelui Iisus, din dragostea cea plină de foc 
a inimii tale. Ai trăit dumnezeiește și însemnându-ți 
pe zid sfârșitul tău, pe care mai înainte l-ai cunoscut, 
ai mers să te bucuri împreună cu Sfinții, Sfinte Ioane, 
și să te rogi pentru mântuirea lumii.   

 

Minunat ești și după adormirea ta, Sfinte Ioan 

Iacob, căci Sfintele tale Moaște se păstrează întregi și 
frumos mirositoare, ca și când ai dormi un somn de 
puțină vreme. Credincioșii care vin ți se închină ție și 
în inimile lor se întărește dragostea de o viață curată. 
Demonii ies din cei pe care îi chinuie, pe când cei 
nerușinați sunt mustrați de purtarea ta de grijă. Iar cei 
care, oarecând, se îndoiau de sfințenia ta, învață acum 
să fie smeriți și să strige: Sfinte Ioane, roagă-te lui 
Dumnezeu pentru noi, mult păcătoșii! 

 

Ierarhule cel mare și prea iubit, tâlcuitorule și 

vorbitorule cel neîntrecut, gura cea prea limpede a 
Bisericii lui Hristos, Dumnezeiescule Ioannis Gură de 
Aur, mult prea cinstite Părinte al nostru, auzi-ne pe 
noi, cei care te iubim și te roagă Domnului neîncetat, 
ca ziua și noaptea după voia Sa să viețuim și, întru 
slava Sa bucurându-ne, pururea să lăudăm sfânt 
numele Său!  Căci Hristos Domnul e bucuria noastră 
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cea veșnică, cea care nu se va lua de la noi, pentru 
rugăciunile tale, Teologule cel mare al Bisericii. 

 

Cine poate spune curăția ta și ce minte poate 

înțelege cum Născătoare de Dumnezeu te-ai arătat? 
Preacurată Fecioară, limba nu poate grăi, iar mintea 
se oprește lăudând sfințenia ta, Preasfântă Născătoare 
de Dumnezeu, cea care ești raza care luminezi întune- 
ricul nostru. Roagă-L neîncetat, Dumnezeiască Împă- 
răteasă, pe Fiul Tău și Domnul nostru, ca să viețuim 
după voia Sa și în pace să ne săvârșim, cu Sine împă- 
cați și împreună cu El, acum și pentru toți vecii,  că tu 
ești frumusețea care ne umple neîncetat inimile!  

 

Pe oaia cea pierdută prin munți, întoarce-o, 

Stăpâne, la pocăință și vindecă neascultarea ei cu 
înțelepciunea cuvintelor Tale celor dumnezeiești, că 
Tu, ca un îndelung răbdător, curățești sufletul meu de 
întinăciune, prin dorirea cea plină de desfătare a 
Împărăției Tale!  

 

Repede alunec în păcate grele. Repede mă scu- 

fund în grijile acestui veac, uitând de viața cea veș- 
nică. Vai mie, păcătosului! Vai mie, celui care trăiesc 
cu nebăgare de seamă! Ajută-mi, Doamne, Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul meu, să pun început bun de 
pocăință și să mă mântui și eu, cel care am greșit ca 
nimeni altul!  
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Pofta păcatului neliniștește sufletul și trupul 

meu, dar Tu umple-mă de dragostea Ta! Căci pe 
aceasta avându-o, nu mă voi teme de vrăjmașul și de 
urâtorul de om, ci voi striga: Cine mă poate despărți 
pe mine de dragostea Ta, Iisuse al meu?!  

 

Pocăiește-te, suflete al meu, plângi și suspină, 

bate-te în piept și zdrobește-ți inima ta, ca să nu moș- 
tenești Iadul suferinței celei veșnice, ci bucuria cea 
netrecătoare, unde Dumnezeu e minunat întru Sfinții 
Săi!  

 

Pentru ce nu-ți vezi păcatele, ticălosule? Pentru 

ce te desfeți cu amărăciunea morții și de dulceața 
vieții celei veșnice nu te împărtășești? Căci amară va 
fi moartea ta. Căci Iadul va sfârși râsul și veselia ta. Ci, 
cât mai ai timp, roagă-o pe Preacurata Maică a lui 
Dumnezeu, să aibă milă de tine, ca să te așezi îm- 
preună cu toți Sfinții! 

 

Amară e viața mea și plină de păcate, dar la tine 

e nădejdea mea. Preacurată Stăpână, roagă-te Fiului 
tău și Dumnezeului nostru, ca să mă mântui și eu, pă- 
cătosul!  

 

Cânta-voi ție, Stăpână prea bună, și lauda ta va 

fi în gura mea ca o dulceață duhovnicească și voi 
chema în toată ziua și în tot locul ajutorul milostivirii 
tale cel preasfânt. Nu mă uita și de la mine nu te 

71



depărta, Preamilostivă Maică, căci tu ești liniștea mea, 
tu ești odihna inimii mele, Tu ești umbrirea mea ce 
viforul ispitirii îl gonești de la mine, tu ești cea care 
alungi întristarea mea, tu ești sănătatea și pacea 
minții mele, tu ești lacrimile mele de bucurie, tu ești 
grabnicul ajutor al rugăciunilor mele, tu ești ocroti- 
toarea vieții mele, tu ești Stăpâna mea, tu ești preafru- 
moasa mea Împărăteasă, tu ești dragostea sufletului 
meu, tu ești cea prin care dobândesc tot ajutorul, tu 
ești, Preacurată Maică, tainica mea veselie și prea 
veselitoarea mea alinare și pe tine te rog: Miluiește-
mă! 

 

Iată, a venit ceasul cel de spaimă! Iată, a venit 

ziua cea cu anevoie de trăit! Iată, a venit clipa morții 
mele și cea din urmă zi a rătăcirii mele pe pământ! 
Oare cum sunt eu? Oare ce am cules eu? Oare am 
cheltuit atâtea zile în zadar? Acum sufletul meu se ia 
dintru mine și trupul meu țărânii se dă, spre mâncare 
viermilor. Unde te duci tu, suflete al meu? Unde vei fi 
pus: La chin sau în cortul Sfinților? Mă cutremur! De 
frică stau cuprins și nu îmi e ușor să merg pe drumul 
acesta, de unde nu mă voi mai întoarce la voi. Stă- 
pâne, Doamne, Tu care mă vei judeca, fii mie Milostiv, 
iertându-mi mie toate păcatele mele! Căci întru Tine 
nădăjduiesc, întru Tine, Făcătorul sufletelor și al tru- 
purilor noastre. 

 

Vai, vai omului care Îl uită pe Domnul și care 

crede că poate fi fericit fără El! Căci nesimțirea lui va 
fi blestemată și va trimis la veșnicele munci, ca să 
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sufere veșnic golul interior pe care nu l-a umplut 
Domnul. Ci tu, cel care binevoiești a viețui crești- 
nește, teme-te de depărtarea de El și strigă neîncetat: 
Ai milă de mine, Cel ce știi neputința mea cea mare și 
mă miluiește, Dumnezeul meu! 

 

Postul închide gurile patimilor, iar rugăciunea 

le omoară și fără aceste două arme ale mântuirii nu 
poți învinge, iubitul meu frate, dar luându-le pe aces- 
tea drept însoțitoare ale tale vei fi plin de biruință. 
Căci biruința e a acelora care se luptă lupta cea bună 
și nu a acelora ce luptă la întâmplare. 

 
Păcatele mele mă afundă, Doamne, în nesim- 

țirea cea mai cruntă, iar agitația sufletului meu îmi 
este o mare povară, dar Tu, ca pe Sfântul Petros mă 
ridică la osârdia despătimirii, din apele afundării în 
multe griji și din necredința cea mai dureroasă!  

 

Puține sunt zilele vieții mele, dar multe fărăde- 

legile. Căci, iată, am întrecut cu ele păcatele tuturor și 
sufletul meu e în neagră și amară întristare! Ridică-mă 
dar, ridică-mă de aici, Îndurate, că păgână e viața mea 
fără îndurarea milei Tale!  

 

O, Preasfântă Stăpână, zilele mele sunt pline de 

căderi și de deșertăciuni nenumărate, dar spre tine 
cad, ceea ce ești Bucuria mea, și pe tine te rog: Roagă-
te și pentru mine, cel preaspurcat, Preacurată Maică, 
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și șterge cu darul tău soiul cel greu al patimilor mele, 
căci în tine mi-am pus nădejdea din tinerețile mele și 
mă miluiește! 

 

Mare este viața ta, Sfinte Ierarhe Spiridoane, 

căci învieri din morți ai făcut, ploaia pe pământ ai 
adus-o cu rugăciunea ta și nu ai trecut cu vederea 
mântuirea fraților tăi. Și acum nu te depărta nici de la 
noi, cel ce ai arătat taina Preasfintei Treimi filosofului 
și pe el l-ai câștigat, ca prin tine să aflăm și noi calea 
ce duce spre Rai, unde să viețuim veșnic, mare Ierarhe 
al Tremetusiei42!  

 
Te-ai mutat la cele de sus, Preafericite, Dumne- 

zeiescule Ilie, văzătorule de Dumnezeu, și inima noas- 
tră e flămândă după tine. Cuvintele tale au rămas la 
noi drept alinare, iar viața ta cea împreună cu noi e 
cea mai frumoasă bucurie. Nu ne uita în rugăciunile 
tale, iubite Părinte, ca să ne mutăm și noi la Domnul 
cu bucurie și să cântăm împreună cu tine: Mare ești, 
Doamne, Dumnezeule preamilostive, că acolo unde 
este Învățătorul i-ai pus și pe ucenicii săi43!   

 

 
 

 
42 Τρεμετουσιά:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tremetousia.  
43 Scrisă după adormirea Sfântului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu.  
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Acatistul românesc 

al Sfântului și Dreptului Ioann [Иоанн]44 
din Kronștadt [Кронштад́т]45, 

Făcătorul de minuni 
 

(† 20 decembrie46) 
  

 
 
 

După obișnuitul început se zice: 
 

Troparul, glas al 2-lea: 
 

 
44 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_de_Kronstadt.  
45 Idem:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кронштадт.   
46 Text îndreptat și editat online în ziua de 19 decembrie 

2013, zi de joi. Am preluat Sfânta Icoană de aici:  
https://media.elitsy.ru/wp-

content/uploads/2019/12/mailservice-4-6.jpg.webp.  
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Cu iubirea cea dumnezeiască ți-ai sfințit viața 

ta și neîncetată slavoslovie ai înălțat Preaiubitorului 
de oameni Dumnezeu pentru toate. Pentru păstoriții 
tăi ziua și noaptea te-ai rugat, iar Dumnezeiasca Li- 
turghie i-ai învățat a o iubi, cât și deasa împărtășire și 
unire cu Hristos, Viața lumii. Pentru aceasta, ei te-au 
iubit și spre tine au privit ca spre păstorul cel bun și 
vrednicul rob al lui Hristos, lăudând prin tine pe 
Acela, Care până la sfârșit sufletul Și-a pus pentru noi 
toți. 

 
Condacele și Icoasele 

 
Condacul 1: 

 

Când Rusia era forțată să-și piardă flacăra cre- 

dinței, atunci ai ajuns tu, Preacuvioase Părinte Ioan- 
ne, păstor al Kronștadtului, și celor brăzdați de vicii și  
de neștiință le-ai arătat iubirea lui Dumnezeu. Și i-ai 
mângâiat pe cei bolnavi, pe cei lipsiți și nebăgați în 
seamă. Pe toți i-ai strâns sub aripa rugăciunii tale celei 
prea fierbinți și i-ai compătimit și sfătuit și ajutat, pe 
nimeni netrecând cu vederea. Pentru ca ei și noi, cu 
dorire dumnezeiască să-ți strigăm:  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Icosul 1: 
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Născut din țărani evlavioși – Ilia [Илья] Dia- 

conul și Feodora [Феодора] – de ziua Sfântului Cuvios 
Ivan [Иван] din Rila [Рила] și, primind numele său, 
ai învățat a te ruga și a citi de mic. Și, ajungându-ți la 
inimă rugăciunea cea fierbinte, făcută cu credință și 
simplitate, dar și dulcea luminare a dumnezeieștilor 
cuvinte și Vieți de Sfinți, nu ai mai uitat comoara 
aceasta nici în studiile aride ale învățăturii lumești, ci 
devenind Preot adevărat al lui Dumnezeu și cu Preo- 
teasa ta Elizaveta [Елизавета] în curăție și în evlavie 
dumnezeiască trăind, ți-ai închinat toată viața Sfintei 
Liturghii, scrisului, predicii și păstoriților tăi și chiar 
și altora de departe. Pentru ca să auzi, acum și în veci 
de veci, laude ca acestea: 

Bucură-te, rugăciunea care deschizi cerurile și 
reverși ploaia Duhului Sfânt!  

Bucură-te, cel care dumnezeiește ai trăit și pildă 
de urmat ai fost pe pământ!  

Bucură-te, că zbuciumul și deznădejdea nu te-au 
oprit a fi un Sfânt Păstor!  

Bucură-te, carte a milosteniei, a iubirii și a jert- 
felniciei pentru ochiul tuturor!  

Bucură-te, Făcătorule de minuni prin rugă- 
ciunea cea cu credință și fără de îndoială!  

Bucură-te, că te rugai pentru toți, ortodocși și 
neortodocși, căci iubirea-ți cea de foc întrecea ținuta 
rânduială!  

Bucură-te, că nimic nu asemănai cu împărtășirea 
din Sfântul Potir!  

Bucură-te, că din moartea cea sufletească, prin 
Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, făceai su- 
fletul curat ca un mir!  

77



Bucură-te, că Hristos Dumnezeu și Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie erau viața ta!  

Bucură-te, că blândețea și seninătatea feței tale 
erau oglinda în care credinciosul cu inima se odihnea!  

Bucură-te, că iubeai Sfintele Slujbe și lor le închi- 
nai timpul și dragostea gândului tău!  

Bucură-te, că în genunchi, în fața Sfintei Mese, 
ecteniile le rosteai, ca să strici în popor sfaturile celui 
rău!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu!   

 
 

Condacul al 2-lea: 
 

Fiind înțeleasă jertfelnicia ta de evlavioasa ta 

Preoteasă, Dumnezeiescule Părinte Ioanne, și îndem- 
nat fiind și de Sfânta Paraskeva [Параскева], ucenica 
credincioasă a unui fiu duhovnicesc al Sfântului Sera- 
fim [Серафи́м] din Sarov [Саров]47, ai început să te 

 
47 Sfânta Paraskeva Ivanovna Kovrighina [Параскева 

Ивановна Ковригина] a trăit între 14 octombrie 1816-24 
septembrie 1886, adormind în pace. Ea s-a născut într-o 
familie de țărani din satul Falaghino [Фалагино], lângă orașul 
Galicha [Галича], în ținutul Kostroma [Кострома] din Rusia. 
Era o femeie de o frumusețea rară și cu o fire blândă, care nu 
a dorit să se căsătorească, pentru că s-a dăruit Domnului. 
Citea cărți duhovnicești, era nelipsită de la Biserică și se sfă- 
tuia cu Monahiile și cu pelerinii. Începând de la vârsta de 20 
de ani, Sfânta Paraskeva a început să frecventeze Mănăstirea 
Reșminsk [Решминск], unde a început să fie călăuzită de 
Ieromonahul Ilarion [Иларион], care era ucenic al Sfântului 
Serafim din Sarov. Și acesta, înainte de adormirea sa, a trimis-
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rogi pentru oamenii nevoiași. Fapt pentru care, pri- 
mind cu îngăduință și smerenie acest sfat, ai ajuns să 
fii rugătorul cel prea fierbinte și lumina cea vie a între- 
gii Rusii, înălțând neîncetate rugăciuni pentru toți, 
când erai pe pământ. Iar acum, fiind în cer, cânți îm- 
preună cu Îngerii: Alliluia [Ἁλληλουϊά]! 

  
 

Icosul al 2-lea: 
 
 

Cu cutremur sfânt și lacrimi prea dulci, Prea- 

cuvioase Părinte Ioanne, slujeai Sfânta și Dumne- 
zeiasca Liturghie, iar cei ce te priveau erau răniți de 
puterea și de focul rugăciunii tale, înțelegând că lui 
Dumnezeu trebuie să-i dai toată viața ta. Tu nu slu- 
jeai, tu trăiai! Tu nu erai unul care nu înțelege ce face. 
Ci, ștergându-ți ochii de lacrimi, arătai că ești prezent 
cu totul în harul Preasfintei Treimi și că, prin sfințenia 
ta, împreună cu Sfinții Îngeri, înalți inimile credincio- 
șilor spre cer. Ca într-o singură inimă și cugetare, să-
ți zicem ție, Preasfinte Părinte al Dumnezeieștii Orto- 
doxii, aceste laude: 

Bucură-te, cel ce trăiai în timpul Sfintei Liturghii 
adevărata viață a ortodocșilor pentru că pe ea neînce- 
tat o doreai!  

 
o pe Sfânta Paraskeva să îl ajute pe Sfântul Ioann din 
Kronștadt, pe luminătorul Bisericii lui Hristos, în slujirea sa. 
Iar datorită ei oamenii au început să înțeleagă sfințenia 
acestuia. Cf.    

https://otets-gennadiy.livejournal.com/229031.html.  
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Bucură-te, că invocând harul Duhului Sfânt și 
prefăcându-se Cinstitele Daruri în Sfintele Taine pe 
Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat Îl propovăduiai!  

Bucură-te, că împărtășindu-te, Dumnezeiescule 
Părinte Ioanne, erai cu totul dragoste aprinsă și lacri- 
mile îți curgeau!  

Bucură-te, că astfel convingeai că Hristos Dum- 
nezeu era hrana cea prea dulce de care neștiutorii fu- 
geau!  

Bucură-te, că bucuria cea curată a unirii cu Fiul 
lui Dumnezeu Cel întrupat o trăiai!  

Bucură-te, că erai și ești priveliștea cea plină de 
bucurie a celor pe care atunci și acum îi păstorești și-
i păstoreai!  

Bucură-te, că ale tale cuvinte sfărâmau inima 
pentru ca să o înalțe pe scara virtuților!  

Bucură-te, Sfântule Bărbat al doririlor curate și 
al nevoințelor!  

Bucură-te, blândețea și bunătatea dumnezeiască 
ce ai șters și ștergi tristețea de pe ochii inimilor!  

Bucură-te, lacrimile de iertare ale celor ce-și re- 
cunoșteau neputințele și nelegiuirile lor!  

Bucură-te, căci predicile tale adevărata pocăință 
o stârneau mereu!  

Bucură-te, că de ea, după cuvintele tale, doresc 
să însetez și eu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 3-lea: 
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„Pocăința e nădejdea tare că Mântuitorul ne va 

ierta greșelile”, spuneai, Sfinte al lui Dumnezeu, celor 
care se mărturiseau ție în public, și multe alte cuvinte 
adevărate și sfinte ca acestea. Iar ei, datorită iubirii, 
înțelegerii și smereniei tale, plângeau, hohoteau, că- 
deau în genunchi sau rămâneau fără glas, mărturi- 
sindu-ți sufletul lor cu străpungere de inimă. Iar tu, ca 
un adevărat Păstor de suflete, împleteai lacrimile tale 
cu ale lor și, cu privirea spre cer, de la Dumnezeu ce- 
reai mare milă, pentru cei pe care i-ai învățat să cânte: 
Alliluia! 

 
Icosul al 3-lea: 

 

Primind mărturisirea lor cea cu smerenie, din 

partea Domnului le dădeai dezlegare de păcate și,  
ușurându-i cu adevărat de povara lor, îi chemai la 
Masa cea veșnică și îi învățai să lepede răceala și indi- 
ferența lor față de Sfânta Euharistie, pentru că nepă- 
sarea aceasta te lipsește de adevărata viață. Căci nu 
neîmpărtășirea te sfințește, ci împărtășirea cu Dum- 
nezeul mântuirii noastre. Fapt pentru care, ajută-ne, 
Iubitorule de Dumnezeu, ca și noi, păcătoșii și 
nevrednicii, mărturisindu-ne Domnului cu zdrobire 
de inimă, cu El să ne împărtășim, ca să-ți zicem, Sfinte 
Ioanne, din tot sufletul: 

Bucură-te, cunoscătorule adevărat al trebuinței 
Sfintelor Taine!  

Bucură-te, că ne înveți pe noi să ne îmbrăcăm în 
adevărata frumusețe a celor de nuntă haine!  
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Bucură-te, că ne insufli tainica înțelegere a cre- 
dinței și a întrajutorării!  

Bucură-te, redescoperitorule în inimile noastre a 
lacrimilor de umilință și a încrederii cu care trebuie să 
cerem simțirea iertării!  

Bucură-te, ajutătorul și educatorul cel dumne- 
zeiesc al copiilor și al tinerilor!  

Bucură-te, cel ce ești haina, mâncarea, băutura și 
sfatul cel bun al sufletelor și al trupurilor!  

Bucură-te, dorirea, bucuria, sfiala, bunătatea și 
liniștea sufletului meu celui prea păcătos!  

Bucură-te, ctitorule de școli, instituții, Sfinte 
Biserici și Sfinte Mănăstiri pentru sufletul evlavios!  

Bucură-te, că dragostea pentru Hristos te-a făcut 
și pentru alții vorbitor dorit!  

Bucură-te, căci dragostea ta a încălzit și ne încăl- 
zește, Dumnezeiescule Părinte mult iubit!  

Bucură-te, că ai apărat cu tărie de caracter și cu 
dragoste pe poporul ortodox rus, pe poporul lui Dum- 
nezeu!  

Bucură-te, Sfinte Preaminunate, și ai grijă și de 
poporul român, de acest necăjit popor al meu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 4-lea: 
 

Pentru că îți păsa prea mult de iubita ta Rusie, 

Sfinte Ioanne, îi chemai pe toți la lepădarea patimilor 
și a practicilor celor păgâne, pentru a scăpa de războa- 
iele nimicitoare care ucid viața, dar mai ales îmbolnă- 
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vesc sufletul, și pe cei ce luptau împotriva Sfintei 
Ortodoxii, ca nihilistul Lev Tolstoi [Лев Толсто́й], i-
ai arătat a fi necugetați și rău-voitori, căci „copacul se 
cunoaște după roadele sale”. Iar noi, bucurându-ne cu 
duhul de îndrăzneala ta cea din multă râvnă sfântă, 
zicem cu toții: Alliluia! 

 
 

Icosul al 4-lea: 
 

Cu glas tare îi învățai, Iubite Părinte Ioanne, pe 

fiii Rusiei, că „Biserica lui Dumnezeu e singura călău- 
ză pe calea sfintei vieți creștine” și că ei trebuie să se 
căiască neîntârziat și să lepede ateismul, chiar dacă 
unii din ei te satirizau și ironizau, neștiind că își bat 
joc de mântuirea sufletului lor și nu de tine. Iar noi, 
cei care îți cunoaștem sfințenia prea minunată a vieții 
tale și dragostea ta pentru adevărul lui Dumnezeu, îți 
zicem, Preacinstite Părinte Ioanne: 

Bucură-te, glasul care mărturisești adevărul din 
prisosul sufletului!  

Bucură-te, minte dumnezeiască care vezi nepu- 
tința ce trebuie îndepărtată din inima păcătosului!  

Bucură-te, cel ce înfierezi ereziile și graiurile cele 
mult hulitoare!  

Bucură-te, chemare vie și cu totul veselitoare la 
neîncetata odihnă cuvântătoare!  

Bucură-te, bucuria care ne face să mărim neîn- 
cetat și cu revărsare de inimă pe Dumnezeu!  

Bucură-te, cel ce ești veselia cea de taină și zdro- 
birea cea liniștitoare a sufletului meu!  
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Bucură-te, că tu te rogi și pentru cei buni și pen- 
tru cei răi!  

Bucură-te, că prin Sfântă ta Icoana simțim și 
vedem cum iubește Domnul pe copiii Săi!   

Bucură-te, cel ce din liniștea ta ne-ai scris cum 
să-I slujim și cum să-L iubim pe Hristos!  

Bucură-te, că citindu-ți sfânta iubire câștigăm 
un nepieritor folos!  

Bucură-te, că rugăciunile tale îi bucură pe cei ce 
te iubesc și îți poartă numele ca robi ai lui Dumnezeu!  

Bucură-te, că toți creștinii ortodocși, care te 
cunosc, îți preamăresc faptele ca și inima și sufletul 
meu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 5-lea: 
 
 

Îndurerat de unii oameni politici ai timpului, 

alături de multele dureri ale păstoririi tale celei prea- 
cinstite, ai fost îndurerat, Preacuvioase Părinte Ioan- 
ne, și de cei care, purtându-ți numele tău, s-au rupt 
de Sfânta Biserică. Și pentru ca ei să se îndrepte, multe 
dureri ai suferit, considerându-le – cu duhovnicească 
înțelepciune – ca încercări din partea lui Dumnezeu. 
Iar noi, văzând blândețea și nevinovăția ta – când 
oamenii voiau să-ți facă rău din îndemnul diavolului 
– Îl mărim pe Dumnezeu, Care ți-a dat ție har și 
putere să calci peste toată puterea celui viclean și 
strigăm cu bucurie în suflet: Alliluia! 
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Icosul al 5-lea: 
 

Invidiat fiind de confrații tăi Preoți și neînțeles 

de superiorii tăi ierarhici, ba chiar și de unii oameni 
Sfinți – ca Sfântul Feofan [Феофан] Zăvorâtul – tu nu  
ai lepădat cuviința și mărimea de suflet. Și, peste 
insultele și învinuirile lor, tu ai așternut adevărata și 
sfânta pânză albă a iertării și, prin viața ta, ai mărtu- 
risit adevărata viață a ortodocșilor, care sunt următori 
ai Domnului Hristos și ai tuturor Sfinților Părinți. 
Pentru aceasta, de la noi, păcătoșii și nevrednicii, auzi 
din toată inima, laude ca acestea, Preacuvioase Părin- 
te Ioanne: 

Bucură-te, inima cea îndurerată care ne-a învă- 
țat să-L iubim pe Hristos suportând toate!  

Bucură-te, cel care pentru oile cele pierdute ale 
lui Dumnezeu ai făcut și faci tot ce se poate!  

Bucură-te, că diavolul n-a putut amărî și deznă- 
dăjdui sufletul tău cel minunat!  

Bucură-te, că nici oamenii nu te-au putut amăgi 
și convinge să trăiești în nesuferitul păcat!  

Bucură-te, că pe Sfântul Feofan l-ai liniștit și prin 
viața ta i-ai arătat că pentru Hristos toate pentru toți 
te faci!  

Bucură-te, că tu ne ajuți să scăpăm ușor de 
oamenii răi, de păcatele cele grele și de pizmașii draci!  

Bucură-te, că ne-ai explicat Sfânta Liturghie și 
cum să ne rugăm și cum să trăim!   

Bucură-te, că sufletul nostru a fost liniștit de tine 
și e mereu îndreptat spre ceea ce trebuie să dorim și 
să fim!  
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Bucură-te, lauda pruncilor, a copiilor, a tinerilor, 
a vârstnicilor și a bătrânilor celor evlavioși!  

Bucură-te, că avându-te în inima noastră suntem 
mereu liniștiți și bucuroși!  

Bucură-te, prea iubite și mult chematule Sfânt al 
lui Dumnezeu!  

Bucură-te și iarăși bucură-te îți zice dorul cel 
adânc al sufletului meu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 6-lea: 
 

 
Stând de vorbă cu ucenica ta, cu Sfânta Preacu- 

vioasă Maică Taisia [Таисия]48, și spunându-i cuvinte 
duhovnicești și foarte folositoare, aceasta în parte le 
nota și mărturiile ei ne înduioșează. Căci tu, Sfinte al 
lui Dumnezeu, vorbeai cu ea din toată inima și cu 
multă înțelegere, netemându-te a-i spune ei lucruri 
subtile și cu anevoie de înțeles pentru mulți. Și tu, 
învățându-o pe ea să se roage și să iubească ca un 
copil, să iubească din tot sufletul pe Milostivul Dum- 
nezeu, prin ea ne înveți și pe noi, amărâții și mult 
păcătoșii, ca să strigăm într-un glas: Alliluia!   

 
Icosul al 6-lea: 

 

 
48 A se vedea:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таисия_(Солопова).  
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Binecuvântai pământul dreptslăvitorilor, Prea- 

cuvioase Părinte Ioanne, ca să rodească din belșug. Iar 
maicile tinere veneau la tine cu pruncii lor pentru 
binecuvântare, căci tu erai soarele și comoara celor 
mult truditori și nebăgați în seamă. Și înclinându-te 
adânc în fața celor mulți, care de pretutindeni te îm- 
presurau cu dragoste, cu glas plin de bucurie îi salutai, 
binecuvântându-i cu binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Pentru care, noi umilindu-ne sufletul și inima plină de 
bucurie având, îți zicem ție laude ca acestea, Preaiu- 
bite Părinte: 

Bucură-te, multa lumină care ne bucură inima!  
Bucură-te, frumusețea care inundă sufletul, când 

ascultăm despre preacuvioasă viața ta!   
Bucură-te, podoabă mult lăudată și mult cântată 

a Sfintei Biserici a lui Hristos și adevărat următor al 
Său!  

Bucură-te, că ești nădejdea mereu vie care ne 
scapă de cumplitul hău!  

Bucură-te, cel care dai încredere Preoților celor 
râvnitori de mântuire!  

Bucură-te, psalmodiere preacurată și flacără 
nestinsă de iubire!  

Bucură-te, înălțime neajunsă de prea mulți și 
acoperitorule al celor urgisiți!  

Bucură-te, iubitorule de mângâiere al celor mult 
trudiți și osteniți!  

Bucură-te, că și românii s-au umplut de bucuria 
de a ți se ruga!   

Bucură-te, și în flăcările iubirii tale de la noi nu-
ți întoarce fața ta!  
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Bucură-te, Batiușca [Батюшка] preaminunat și 
floare încântătoare a lui Dumnezeu!  

Bucură-te, ardoarea sinceră și plină de iubire a 
sufletului meu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu ! 

 
 

Condacul al 7-lea: 
 

 
Tu, Preacuvioase Părinte Ioanne, iubeai a citi 

Sfintele Evanghelii, Sfânta Apocalipsă și din Viețile 
Sfinților Proroci. Și, tâlcuind din ele Maicilor, unde 
era stareță Sfânta Taisia, le umpleai pe toate de pace 
și de bucurie. Dar învățând-o apoi, numai pe ea, ca pe 
una de un cuget și de o viață cu tine, cum trăiai în 
inima ta și cum îți scriai sfintele-ți cărți, îi aprindeai 
și mai mult sufletul. Și nouă, Părinte Ioanne, și nouă, 
chiar de suntem mari păcătoși, descoperă-ne taina 
vieții tale și ne învață și pe noi cum să ardem de iubire 
pentru Dulceața lumii, pentru Hristos, Dumnezeul 
nostru! Căci atunci, putem să strigăm cu adevărat: 
Alliluia! 

 
Icosul al 7-lea: 

 
 

Tu cunoșteai gândurile, Preacuvioase Părinte 

Ioanne. Tu te pătrundeai la suflet de tot ceea ce se 
întâmpla, iar inima ta cea preaiubitoare nu trecea pe 
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nimeni cu vederea. Slujeai Domnului din prea plinul 
inimii tale, iar liniștea și bucuria ta se răsfrângeau în 
jur, învățându-ne să căutăm roadele duhovnicești 
înăuntrul sufletului și talantul să-l lucrăm cu toată 
sârguința. De aceea, Preaminunate Părinte Ioanne, cu 
genunchii inimii plecați îți zicem ție așa: 

Bucură-te, sfătuitorule care atingi cutele cele 
mai fine ale sufletului!  

Bucură-te, alergarea cea plină de roade spre cu- 
nuna cea preaveselitoare a Raiului!  

Bucură-te, dreapta-cugetare ce ne încălzește pe 
noi, cei slabi la minte!  

Bucură-te, hrană nemincinoasă care în aceste 
zile de prigoană rece ne ești și râvnă fierbinte!  

Bucură-te, că ne muți mereu de la cele de pe pă- 
mânt la cele cerești!  

Bucură-te, că tu ești izvorul cel binefăcător ce cu 
apele tale ne crești!  

Bucură-te, cunoscătorule mult încercat și prea 
iscusit al curselor diavolilor!  

Bucură-te, rana cea prea dureroasă și mereu 
mustrătoare a lor!  

Bucură-te, cel ce înveți prin cele văzute cum să 
construim casa sufletului!  

Bucură-te, că smerenia ta a întrecut pe toate cele 
ale gândului!  

Bucură-te, că din toate ale tale ai făcut șirag de 
metanii și l-ai închinat lui Dumnezeu! 

Bucură-te, adormirea patimilor ce războiesc ne- 
încetat sufletul meu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 
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Condacul al 8-lea: 
 

 
Ca semn al curăției inimii tale, tu sărutai florile 

câmpului, văzând în ele pe Ziditorul lor, și din prea 
plinul inimii tale cuvinte de adorare ieșeau, spre 
cutremurarea plină de bucurie a celor ce te auzeau, 
Preacuvioase Părinte. Căci tu iubeai fără sațiu toate 
cele ce Făcătorul a făcut bune foarte. Și a cânta era în 
inima ta. Dar iubeai și a tâlcui cântările cele du- 
hovnicești. Și binecuvântai pădurile și câmpiile pen- 
tru rod bun. Căci tu iubeai dumnezeiește pe Bunul 
Dumnezeu și îi învățai pe toți, smerit fiind, care sunt 
foloasele totalei lăsări a voii noastre în mâna Sa cea 
preaiubitoare și multmilostivă. Pentru acestea toate, 
Sfinte al lui Dumnezeu, am învățat și noi ce folos mare 
este a iubi cu toată ființa noastră pe Dumnezeu și a 
sluji cu timp și fără timp aproapelui nostru, deși 
suntem nevrednici. Pentru care acum strigăm cu 
ardoare: Alliluia! 

  
Icosul al 8-lea: 

 
 

Pentru că lumina din sfeșnic nu poate să nu 

aprindă o altă lumină, tu, Preaiubite Părinte Ioanne, 
cu inima ta dogoritoare, focul ceresc al Duhului Sfânt 
l-ai aprins și în inima Sfântului Preacuviosului Părin- 
telui nostru Siluan [Силуа́н] Atonitul. Căci tu l-ai 
îndemnat să devină Monah în Sfântul Munte Atos și 
el pe tine te-a luat model sfânt pentru a trăi și a scrie 
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despre iubirea lui Dumnezeu și revărsarea Duhului 
Sfânt simțită și trăită de inima curată și care slujește 
cu totul lui Dumnezeu. Acesta a văzut în tine din 
belșug harul Preadumnezeieștii Treimi și pe tine te-a 
fericit, dând mărturie despre sfințenia scrisului tău. 
Căci el a arătat că hainele scumpe pe care le îmbrăcai, 
din dragoste pentru cei care ți le dăruiau, și mulțimea 
celor ce te asaltau cu tot felul de cereri, nu stricau 
pacea inimii tale. Căci tu erai smerit și umilit cu cu- 
getul și pentru toate Îl slăveai pe Dumnezeu, dându-
ne nouă, Preacuvioase Părinte Ioanne, fericita bucurie 
ca să-ți zicem așa: 

Bucură-te, cunoașterea cea plină de har a sufle- 
telor celor smerite!  

Bucură-te, rodul cel prea fericit al multei rugă- 
ciuni umilite!  

Bucură-te, căci sfințenia ta a aprins în inimi focul 
Duhului Sfânt!  

Bucură-te, căci tu trăiai mereu în harul lui Dum- 
nezeu, încă de aici de pe pământ!  

Bucură-te, că Sfântul Siluan, ca și tine, ne-a um- 
plut sufletul de mari minuni și de dor nespus!  

Bucură-te, căci sfințenia ta, pe el și pe mulți alții, 
dar și pe noi, preafericit ne-a răpus!  

Bucură-te, acum și în veci, preamărind mult- 
minunata și preaiubita Sfântă Treime!  

Bucură-te, și ne învață și pe noi, multmilostive 
Părinte, să ne facem mintea și inima și trupul o uni- 
me!   

Bucură-te, căci tâlcuirile tale cele prealuminate 
sunt caldă și sfântă Ortodoxie!  

Bucură-te, căci viața și lucrarea ta ne sunt mereu 
chemare la sfințita bucurie!  
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Bucură-te, tu, Părinte Ioanne, cel care mereu 
vezi fața negrăitului Dumnezeu!  

Bucură-te, și luminează multîntunecatul suflet 
al meu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 9-lea: 
 

În inima unde sălășluiește harul lui Dumnezeu 

nu este încredere în sine, nici necuviință, nici invidie 
și nici dorință de întâietate. Și pentru aceasta, tu l-ai 
iubit pe Sfântul Preot Iona [Иона] din Odesa [Одеса], 
Făcătorul de minuni și el, la fel, pe tine. Căci tu 
credincioșilor din Odesa le spuneai să meargă la acela, 
ca la unul ce este ortodox cu adevărat și vrednic păstor 
al Sfintei Biserici. Și dându-i lui veșminte albe, ca 
semn al curăției vieții sale și al bucuriei învierii în 
Hristos Iisus, Domnul nostru, l-ai făcut a le iubi foarte 
mult. Căci harul lui Dumnezeu, locuind în amândoi, 
vă făcea să vă dați unul altuia întâietate, arătând prin 
acest fapt cum trebuie să se iubească slujitorii lui 
Dumnezeu între ei. Iar noi, dorind și astăzi, și acum, 
acest sfânt mod de viețuire, ne rugăm Domnului să ne 
dea Păstori Sfinți și lămuriți ca aurul în topitoare, ca 
să strigăm din toată inima: Alliluia!  

 
Icosul al 9-lea: 
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Scepticii și filosofii acestei lumi nu pot înțelege, 

Preacuvioase Părinte Ioanne, tăria curăției și a fecio-
riei tale și nici de ce viața ta a fost o neodihnă con- 
tinuă pentru păstoriții tăi. Fiindcă ei nu pot admite că 
împlinirea omului constă în renunțarea la sine și în 
dragostea nețărmurită pentru Dumnezeu și pentru 
oameni, căci nu doresc să-și vadă păcatele, și nici 
neștiința și necredința ce îi stăpânesc. Dar noi, deși cu 
totul stricați și netrebnici, mult greșiți în fața lui 
Dumnezeu și de rușine în fața oamenilor, înțelegem 
dragostea inimii tale și lăudăm nevoințele tale cele 
văzute, cât și pe cele nevăzute, lăudând pe Atotmilos- 
tivul Dumnezeu, Care ți-a dat ție putere și har să 
învingi toate, pentru a câștiga dragostea Sa. De aceea, 
Preaminunate Părinte Ioanne, cădem la tine, noi, tică- 
loșii, și își zicem ție aceste cântări de bucurie:  

Bucură-te, cel care umilești inimile fățarnice și 
mândre cu dragostea ta!  

Bucură-te, căci o rugăciune continuă, pentru în- 
treaga lume, a fost viața ta sfântă în iubita-ți Rusia!  

Bucură-te, fericirea pământenilor și bucuria ce- 
telor cerești!  

Bucură-te, odihnirea preaplăcută și umbrirea ră- 
coroasă a oamenilor duhovnicești!  

Bucură-te, violetă preafrumoasă din grădina lui 
Hristos!   

Bucură-te, căci violetele albe și purpurii îți plă- 
ceau și, ca ele, duhovnicește vorbind, răspândeai sfânt 
miros!  

Bucură-te, liturghisitorule cel neîntrecut care-i 
atrăgeai prin frumusețea sufletului tău și pe cei buni 
și pe cei răi!  
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Bucură-te, căci iubeai pe Preoții și pe robii lui 
Hristos, dar aveai milă și de cei greșiți și urgisiți ai Săi!  

Bucură-te, căci smerindu-te în fața lor mai fru- 
mos te-ai încununat!  

Bucură-te, pentru că ai învins răutatea lumii, 
rătăcirile ei și biruitor ai fost peste păcat!  

Bucură-te, cel ce ai tins mereu numai spre strălu- 
cirea slavei lui Dumnezeu!  

Bucură-te, și te rog ca aceasta, în toate zilele, să 
mi-o doresc și eu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 10-lea: 
 

 
Pentru ca minunile tale să nu rămână sub tă- 

cere, amintim, Preacuvioase Părinte Ioanne, cum în 
luna iunie a anului 1903, în timpul ciumei siberiene, 
rugăciunile tale cele sfinte și Aghiasma făcută de tine, 
a oprit moartea vitelor și a cailor, ridicând carantina. 
Căci tu i-ai învățat pe cei urgisiți să meargă la Sfânta 
Biserică în toate zilele de sărbătoare și să se roage lui 
Dumnezeu și să nu mai bea. Pentru care, ei recunos- 
cându-și păcătoșenia, au primit mila mijlocirii tale și 
au cântat, izbăviți fiind de răsplata păcatelor lor, cu 
toții: Alliluia! 

   
 

Condacul al 10-lea: 
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Altădată, Preacuvioase Părinte Ioanne, fiind tu 

pe fluviul Volga [Во́лга] cu vaporul, alături de Sfânta 
Cuvioasă Taisia, ucenica ta preaiubită, în apropierea  
unui cătun, unde țăranii lucrau fânul, cu semnul 
Sfintei Cruci și prin rugăciunile inimii tale, într-un 
mod minunat, ai izbăvit de la înec pe un cal ce căra 
fân. Și care, căzând în apă, a traversat fără să piară, 
împreună cu încărcătura ce o trăgea după el, deși apa 
era adâncă, făcându-i pe toți mulțumitori. Dar, nedo- 
rind laude, ai cerut căpitanului să pornească mai 
departe. Căci slava de la oameni e vătămătoare de 
suflet, pe când slava de la Dumnezeu, simțită și trăită 
în adâncul inimii, ne aduce adevărata bucurie. Aces- 
tea știindu-le noi, păcătoșii și nevrednicii, cu mulțu- 
mire sinceră și cu laude, venim la tine, plăcutule al lui 
Dumnezeu, și îți zicem ție așa:  

Bucură-te, sfătuirea cea cu mult folos și rugă-
ciunea cea bine primită pentru noi, păcătoșii!  

Bucură-te, neadormirea cea priveghetoare ce ne 
scoate din somnul păcatului pe noi, somnoroșii!  

Bucură-te, cel ce i-ai iubit pe cei suferinzi și pe 
cei necăjiți din toată inima ta!  

Bucură-te, că minunat ești și acum cu cei ce vin 
la tine, având ispite, dureri și inimă grea!  

Bucură-te, Părintele nostru cel multmilostiv și 
pentru toți mereu rugător și plin de râvnă vie și înflă- 
cărată!  

Bucură-te, căci fără rugăciunea ta suntem flă- 
mânzi și goi și avem inima pătată!  

Bucură-te, slava cea mereu pomenită și mult 
dorită de cei ce-și sfințesc viața în Sfânta Preoție!  
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Bucură-te, tâlcuitorule cel ales și iubitorule cel 
mare de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie!   

Bucură-te, mare necuprinsă a înțelepciunii și 
ocean nemărginit al iubirii celei dumnezeiești!  

Bucură-te, curăția cea prea sfielnică și smerenia 
cea prea înaltă, căci smerenia face din oameni pă- 
mântești locuitori cerești!  

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioanne, căci tu 
vezi mereu frumusețea cea veșnică a lui Dumnezeu!  

Bucură-te, și te roagă Lui, Dumnezeiescule, ca să 
mă mântui și eu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 11-lea: 
 

 
Deși nu-ți plăcea, Preacuvioase Părinte Ioanne, 

să se afle înaintea ta vedere, i-ai spus ucenicei tale, 
Sfintei Taisia, că de mama ei, care era adormită, Dum- 
nezeu S-a  milostivit. Iar altădată, întrerupând discu- 
ția, i-ai certat pe demonii, cei nevăzuți pentru ucenica 
ta, dar pentru tine prezenți și care nu vă lăsau să 
discutați. Iar când ați trecut pe lângă mortul ce trăise 
în patima beției, tu i-ai spus Sfintei Taisia că înspăi- 
mântătoare e moartea unui bețiv. Căci pe dracii cei 
vicleni și iubitori de păcate, tu i-ai văzut cum se bu- 
curau de moartea acestuia. Aceste mari daruri având 
și multe minuni știute și neștiute de noi făcând, 
Sfinte, Preaiubite Părinte Ioanne, prin toate ne-ai în- 
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vățat să ne curățim sufletul și cu minte curată să 
vedem duhovnicește slava Preasfintei Treimi, sfințin- 
du-ne cu totul și cântând cu dulce glas: Alliluia! 

 
 

Icosul al 11-lea: 
 

Pentru că mare îți era dragostea pentru Prea- 

curata Împărăteasă și Doamnă a cerului și a pămân- 
tului, pentru Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea 
de Dumnezeu, în ziua praznicului Adormirii sale, cea 
din anul 1898, ai văzut-o pentru prima dată în vis și ai 
auzit glasul ei cel neînchipuit de dulce, de blând și de 
încurajator și ochii ei albaștri, ca de porumbel, ochii 
ei cei buni, smeriți, liniștiți, maiestuoși, cerești și 
dumnezeiești – după cum tu îi numeai – ți-au rămas 
în inima ta. Căci așa sunt răsplătiți cei care o iubesc 
pe Preasfinția sa și priveghează pentru sufletul lor. De 
aceea, Sfinte și Dreptule Părinte Ioanne, nu ne uita 
nici pe noi, păcătoșii, deși nu știm a-ți aduce laude 
după vrednicie, și dă-ne cuvânt de laudă și de mulțu- 
mire, ca din suflet smerit și cu dragoste să-ți zicem ție 
așa: 

Bucură-te, liniștea cea dulce și nevinovată a 
pruncilor!  

Bucură-te, curăția și blândețea cea calmă a 
copiilor!  

Bucură-te, tăria și dulceața cea nerăpită a tine- 
rilor!  

Bucură-te, întemeierea bună și răcorirea cea 
preafericită a bărbaților!  
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Bucură-te, cuviință întru totul cinstită și păzirea 
curăției femeilor!  

Bucură-te, răsplătirea cea îmbelșugată și odihna 
cea lină a bătrânilor!  

Bucură-te, căci tu ne ești caldul nostru rugător 
pentru multele noastre păcate!  

Bucură-te, căci tu ești călăuza cea nerătăcită a 
celor ce vor să scape de cursele cele de moarte!  

Bucură-te, luminarea minții celor ce cu umilință 
citesc cărțile Dumnezeieștilor Părinți!  

Bucură-te, întoarcerea, alinarea, izbăvirea și în- 
tremarea celor rătăciți și ieșiți din minți!  

Bucură-te, și ne învață, Sfinte Părinte, cum să 
câștigăm smerenia și dragostea de Dumnezeu!  

Bucură-te, și mă miluiește și pe mine căci sunt 
cel mai netrebnic și păcătuiesc mereu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 12-lea: 
 

 
Mult iubite Părinte Ioanne, tu ne-ai învățat 

prin viața ta să-I slujim lui Dumnezeu, dar și prin 
timpul de dinaintea adormirii tale celei drepte. Căci, 
fiind ostenit și plin de grele presimțiri pentru viitorul  
Sfintei Biserici și al iubitei tale Rusii, ultimele tale luni 
în viața aceasta au fost un chin continuu, dar tot 
continuu ai slujit și Sfânta Liturghie. Iar când slujeai 
în fiecare zi, atunci durerile tale se alinau. Pe patul de 
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suferință fiind nu trăiai fără Hristos, căci Mitropolitul 
Vladimir [Владимир] al Moscovei te împărtășea și 
Sfintele Taine te țineau viu și te înviorau. Pentru ca, 
înainte cu două zile, să-ți vestești sfârșitul tău și să  
umpli toate inimile de jale. Și iată, când dimineața de 
20 decembrie 1908 a venit – căci era ziua când tu 
trebuia să te naști pentru viața cea veșnică – la 7 și 40 
de minute dimineața, sfântul tău suflet a plecat în 
cereștile locașuri, ca de acolo să ne spună: Alliluia! 

 
 

Icosul al 12-lea: 
 

 
Febra și crizele de sufocare te-au răpit de pe 

pământ și, adormind la vârsta de 79 de ani, Preaiubite 
Părinte Ioanne, Rusia ta cea prea iubită funeralii 
naționale pentru tine a făcut și zeci de mii de credin- 
cioși au purtat sicriul cu Sfintele tale Moaște de la 
Kronștadt la Sankt-Peterburg [Санкт-Петербур́г]. Și 
aici, de față fiind familia imperială, Mitropolitul 
Antonii [Антоний], 60 de Preoți și 20 de Diaconi te-
au prohodit. Și dus fiind în Paraclisul Sfintei Mănăstiri 
Cuviosul Ivan din Rila – patronul tău sufletesc – au dat 
pământului pe mărgăritarul cel de mult preț al 
Preoției. Dar Rusia nu te-a uitat și ție ți s-a rugat cu 
credință, ca unui viu și rugător ceresc, iar Sfânta 
Biserică în care tu ai slujit, te-a trecut în rândul Sfin- 
ților lui Dumnezeu. Pentru ca noi să-ți zicem, mult 
iubite Părinte Ioanne, aceste laude:  
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Bucură-te, cel ce aveai ca singură bucurie îm- 
părtășirea deasă cu Hristos!  

Bucură-te, rugătorul nostru prea minunat care 
ne înțelepțești spre cele de folos!  

Bucură-te, lumina celor care avem nevoie de ea 
mai mult decât s-ar putea spune!  

Bucură-te, izvorul mereu viu care ne speli prin 
rugăciunea ta de urâțenia ce vine din întinăciune!  

Bucură-te, umbrirea cea răcoritoare a sufletelor 
mult înfocate de patimi vii!  

Bucură-te, cel care prin rugăciunea ta faci din cei 
smeriți și din cei învârtoșați inimi curate de adevărați 
copii!  

Bucură-te, de trei ori binecuvântatule între 
Preoți și preafericitule între Drepți și Cuvioși!  

Bucură-te, și din greaua pătimire a trupului și a 
patimilor arată-ne scoși!  

Bucură-te, cuvântătorule prea strălucit și scriito- 
rule plin de harul Duhului Sfânt!  

Bucură-te, și ne ridică mintea și inima la cer de 
la cele trecătoare și deșarte de pe pământ!  

Bucură-te, cel ce în veci ai să te umpli de slava și 
de sfințenia lui Dumnezeu!  

Bucură-te, și să nu lași străine de acestea nici 
trupul și sufletul meu!  

Bucură-te, propovăduitorule al iubirii neîntre- 
cute a lui Dumnezeu! 

 
 

Condacul al 13-lea: 
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O, mult iubite și cinstite Părinte, deși nu știm 

să-ți aducem cântări și laude, după cum tu cântai 
Preacuratei Maici a lui Dumnezeu și umpleai pe toți 
de lacrimi, primește dar și aceste cântări și laude ale 
noastre, cântate și rostite cu nevrednicie și din suflet 
pustiu de fapte bune, și te roagă pentru noi, păcătoșii, 
ca să fim miluiți, luminați, ajutați, îndemnați spre tot 
lucrul bun în toată viața noastră de Preabunul Dum- 
nezeu! Pentru ca viață cinstită și curată să trăim, 
mărturisindu-ne lui Hristos Dumnezeu și cu El îm- 
părtășindu-ne acum și în veci, făcându-ne veșnic 
părtași ai slavei Sale celei veșnice, noi care cântăm 
acum: Alliluia! 

 (Acest condac se zice de trei ori) 
 
Apoi iarăși se zice Icosul întâi: Născut din țărani 

evlavioși – Ilia Diaconul și Feodora…și Condacul întâi: 
Când Rusia era forțată să-și piardă flacăra credinței… 

 
Apoi se citesc aceste rugăciuni: 

 
 
Rugăciune către Sfântul și Dreptul Ioann din 

Kronștadt, Făcătorul de minuni 
 
 
Sfinte mult minunat al lui Dumnezeu, Fericitule 

între Drepți și Preacuviosule Părinte între cei căsă- 
toriți, lumina cea vie și preafrumoasă a Preoției și Fă- 
cătorule de minuni mult prea cinstit, la tine venim, 
noi, cei păcătoși și umiliți de multele noastre păcate, 
și cerem iubirii tale să ne miluiești și pe noi, nevăzut 
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și cu revărsare de binecuvântare, după cum, oarecând 
văzut, făceai acelora pe care îi binecuvântai la Sfânta 
Liturghie cea slujită de tine! Căci noi credem în caldul 
tău ajutor și mărturisim minunile tale și sfânta ta 
viață.   

Nu ne lăsa singuri, Sfinte Ioanne, căci greutățile 
vieții ne doboară și patimile ce ne luptă ne amărăsc 
sufletul, iar vicleanul diavol, prin trup și prin gânduri, 
cât și prin oameni cu rele intenții, vrea să ne surpe cu 
totul și în Iad să ne afunde, și acolo, pe veci, să ne 
chinuie și să ne muncească cumplit! Strică uneltirile 
lui cele rele, prea minunate Părinte!  

Dă umilință inimii noastre și lacrimi curățitoare! 
Umple inima noastră de dragoste dumnezeiască 
pentru Dulcele Iisus și pentru iubita Sa Maică, Puru- 
rea Fecioară Maria!  

Dă-ne nouă, mult păcătoșilor, îndrăzneala cea 
bună și, în toată viața noastră, curată și întreagă măr- 
turisire a păcatelor noastre!   

De Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus 
Hristos niciodată nu ne îndepărta, tu, cel ce ai iubit a 
fi mereu cu Hristos și a trăi în Hristos și prin Hristos, 
Lumina lumii! Arată-ne nouă calea cea împărătească 
a viețuirii creștinești și, când ne abatem de la ea, dă-
ne nouă a ne întoarce cu lacrimi și mărturisire sinceră!   

O, mult minunatule Părinte, acum și la bătrâ- 
nețile vieții noastre, fii nouă apărător și miluitor și 
grabnic ajutător! Ca în pace, fără chin și durere și 
creștinește pregătiți, să ieșim din trupul acesta al 
nostru și la veșnicele locașuri să ne mutăm, lăudând 
Treimea cea deoființă și nedespărțită, pe Tatăl, pe Fiul 
și pe Sfântul Duh Dumnezeu, acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin!  

102



Rugăciune către Sfântul Ioann din Kronștadt, 
atunci când vrem să ne mărturisim și să ne împărtășim 
cu Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos 

 
  
Iată, venim la tine, Sfinte și Dumnezeiescule 

Părinte Ioanne, mult iubitorule al curăției și al unirii 
smerite cu Hristos Dumnezeu, prin Cinstitul și Sfân- 
tul Său Trup și prin Cinstitul și Sfântul Său Sânge, și 
te rugăm să ne ajuți nouă, ticăloșilor și nevred- 
nicilor, care vrem să măturăm casa sufletului nostru 
de multele lui păcate și în noi să-L primim pe Acela, 
Care vrea să intre și să rămână cu noi, unindu-Se cu 
noi și îndumnezeindu-ne și făcându-ne fără strică- 
ciune!  

Venim la tine, Sfinte prea iubit, pentru că știm 
grija și dragostea ta față de curăția și de sfințirea 
sufletului, și pe tine te rugăm: Dă-ne să ne aducem 
aminte toate păcatele noastre, cât și putere și 
îndrăzneala cea bună ca să le mărturisim! Căci acestea 
ne apasă, ne macină conștiința, ne chinuie și ne ne- 
liniștesc zi și noapte fără de încetare.  

Ajută-ne să scăpăm de acestea, Iubite Părinte 
Ioanne, și să ne liniștim sufletește și trupește! Dă-ne 
să înțelegem iubirea de oameni a lui Dumnezeu și cât 
S-a smerit El pentru noi, și împreună cu acestea, și cât 
de folositoare și absolut trebuincioase sunt pentru 
noi, cei mereu amăgiți și înșelați de lupul cel viclean, 
de diavolul cel prea rău, Dumnezeieștile și Sfintele și 
preacuratele și nemuritoarele și cereștile și de viață 
făcătoarele și înfricoșătoarele lui Hristos Taine!  

Pentru ca, pregătiți sufletește și trupește, cu 
zdrobire de inimă, cu umilință, cu credință, cu frică 
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de Dumnezeu, dar și cu dragoste, să ne apropiem de 
Sfântul Potir și să primim Adevărata Mâncare și  Bău-
tură cerească și duhovnicească, spre iertarea păcate- 
lor, spre curăție, spre sfințire, spre arderea cu totul a 
gândurilor și a mișcărilor pătimașe, spre dezlipirea de 
patimi și de relele obiceiuri și apucături, spre iubire 
nefățarnică, spre credință neclintită și spre nădejde 
atotcuprinzătoare, spre unirea cu Hristos și mai de- 
plină, acum și în vecii vecilor, spre răspuns bun la 
Înfricoșata Judecată și pentru a ne face moștenitori ai 
Împărăției Sale.  

Acestea toate și cele câte vin din mărturisirea și 
împărtășirea cu vrednicie, dă-ni-le nouă, prea minu- 
natule Părinte Ioanne! Ca prin tine să-L slăvim pe 
Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Fiul 
Tatălui Cel Unul-născut și pe Dumnezeu Tatăl, Cel 
mai înainte de veci, și pe Sfântul Duh Dumnezeu, 
Care din Tatăl purcede din veșnicie, pe Treimea cea 
Preasfântă și pe Domnia cea întreit-strălucitoare, 
acum și în vecii vecilor. Amin!   
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Rugăciune pentru o femeie care nu a putut 
să nască până acum   

 
 
Doamne, Dumnezeule, Cel Preamilostiv și În- 

durat, Tu, Care ai dat Sfântului Avraam și Sfintei 
Sarra, la bătrânețile lor cele curate, fiu, pe Sfântul 
Isaac și Care sterpiciunea Sfintei Anna Prorocița ai 
dezlegat-o, pentru a se naște Sfântul Proroc Samuil, 
iar, la bătrânețe, Sfântului Zaharias Arhiereul și 
Sfintei Elisavet le-ai dat lor de au născut pe Înainte- 
mergătorul și Botezătorul Ioannis, și mai apoi și pe 
Dumnezeiasca Anna, după 50 de ani de nerodire, ei și 
Dumnezeiescului Ioachim, le-ai dat Rod binecuvântat 
și de veselie la toată lumea, pe Preacurata și Preabine- 
cuvântata Maică a Domnului, pe Pururea Fecioară 
Maria, Care L-a născut pe Iisus Hristos, pe Fiul Tău, 
pe Dumnezeul cel întrupat, pe Mântuitorul lumii, 
Însuți, Atotputernice Doamne, fă cu iubirea Ta de 
oameni ca și roaba aceasta (Numele), care se roagă Ție 
prin noi, să fie binecuvântată de Tine prin zămislirea 
de prunci și mamă să fie numită, pentru ca să se 
bucure ea întru îndurările milei Tale și să slăvească 
iubirea Ta de oameni cea negrăită! Pentru rugăciunile 
Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născă- 
toarea, fă Doamne ca să se bucure roaba Ta aceasta 
întru odraslele ei și să se veselească! Că Tu ai cercetat-
o pe ea și neputințele ei le-ai îndreptat, căci așa e 
minunată voia Ta, Atotțiitorule Doamne, acum și în 
vecii vecilor. Amin!  
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Rugăciune pentru cel care vrea un loc de 
muncă 

 
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule Prea- 

bun, Care faci tot binele și îi ajuți pe toți oamenii să 
Te cunoască pe Tine și să-Ți slujească Ție cu credință 
și cu dragoste; Tu, Care ai spus că fără Tine nu se 
poate face nimic bun și folositor de suflet; Tu, Care ai 
hrănit cu pâine și cu pește în mod minunat atâtea mii 
de oameni în loc pustiu, arătând că ni se cere a munci, 
dar sporul și darul sunt de la Tine; Tu, Care ne-ai spus 
nouă să ne rugăm Ție cu credință, cu nădejde și cu 
stăruință și, dacă cerem ceva după voia Ta, vom primi; 
acum, Doamne, Dumnezeule Cel Preabun, fă ca robul 
Tău acesta (N) să-și găsească un loc de muncă plăcut 
Ție, folositor sufletului său și care să îndestuleze viața 
lui! Pentru a face bine fraților săi, pentru a-Ți mulțu- 
mi Ție și pentru a se hrăni și el, lăudând mila Ta, că 
Tu nu ai lăsat nădejdea lui deșartă, ci l-ai miluit pe el, 
după nespusa și marea Ta milostivire. Amin!  
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Rugăciune pentru miluirea și iertarea tutu- 
ror oamenilor celor vii și a celor adormiți   

 
Miluiește, Doamne, pe pruncii nou-născuți, pe 

cei ce s-au născut bolnavi și cu malformații și pe cei 
ce au nevoie de întărire neapărată!  

Miluiește pe cei ce au murit nebotezați, pe cei 
avortați, cât și pe cei omorâți după naștere!  

Miluiește pe mamele care au murit în timpul 
nașterilor, dar și pe cele ce au născut greu, cât și pe 
cele ce au născut vreodată și le ajută lor!   

Miluiește, Iubitorule de oameni, pe copiii cei 
mici, pe cei bolnavi, pe cei cu handicapuri și boli mari, 
pe cei ce se bucură, cât și pe cei triști, și îi învață pe ei 
cele bune și drepte!  

Miluiește pe cei care învață și muncesc, pe cei 
care cerșesc, pe cei care sunt fără îmbrăcăminte și fără 
casă și alungă de la ei mândria tinereții, nepăsarea și 
toate bolile trupești și sufletești!   

Miluiește pe cei orfani, pe cei scăpătați, pe cei 
necăjiți, pe cei asupra cărora s-au făcut abuzuri tru- 
pești și sufletești și care au nevoie de mila Ta!   

Miluiește pe cei care au mintea bolnavă, pe cei 
posedați de diavol, pe cei fricoși și neîndrăzneți, pe cei 
necredincioși și hulitori, pe cei ce se împotrivesc 
dreptei credințe din neștiință sau cu știință sau din 
înșelarea diavolului, cât și pe cei înșelați de diavol prin 
părerea cea rea!   

Miluiește pe cei ce ajută pe aproapele lor, pe cei 
ce se roagă, pe cei cu inimă bună, pe cei dezorientați, 
pe cei ce-și fac griji multe și pe cei care sunt luptați de 
patimi aprinse și dogoritoare!   
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Miluiește pe tinerii studioși, pe cei care își caută 
menirea lor, pe cei care își caută de lucru, pe cei ce 
sunt în judecăți nedrepte, pe cei ce sunt pe patul de 
boală sau de moarte și le ajută lor!   

Miluiește pe cei care ne conduc pe noi și care se 
trudesc pentru bine, pe cei ce ridică Sfinte Biserici și 
Sfinte Mănăstiri și Sfinte Catedrale și alte locașuri de 
binefacere, pe cei neînțelepți spre știință și pe cei or- 
biți de răutate spre bunătate!  

Miluiește pe cei ce trăiesc în feciorie, pe cei necă- 
sătoriți, pe cei căsătoriți, pe cei ce nu au copii și doresc 
să aibă, pe cei ce sunt fameni, pe Mireni și Monahi, pe 
Episcopi, Preoți și Diaconi și pe tot clerul ortodox de 
pretutindeni!  

Miluiește pe cei ce întâmpină greutăți, pe cei 
neliniștiți și nerăbdători, pe cei ce sunt în războaie, în 
armată, în foamete, în închisori, în pericol de incen- 
diu, de revărsare de ape, de calamități de tot felul, de 
secetă și de toată năpasta și îi întoarce pe toți la 
pocăință!  

Miluiește pe cei cu boli nimicitoare, pe cei în 
agonia morții, pe cei ce sunt duși spre locul de odihnă 
și pe cei văduvi!  

Miluiește pe cei care au murit nespovediți și 
neîmpărtășiți și fără lumină, din cauza morții fără de 
veste sau pentru că și-au luat singuri viața, din nebu- 
nie de mult sau de puțin timp!   

Miluiește pe cei ce au murit în diferite războaie 
de luptă și la Revoluția Română din decembrie, pe cei 
ce i-am pomenit după Crucile din tot locul și din 
cimitire, sau i-am pomenit fiind sau slujind la Înmor- 
mântarea lor sau la Parastasele lor sau i-am auzit 
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pomeniți la Sfânta Liturghie sau la oricare altă Slujbă 
a Sfintei Biserici Ortodoxe Române!   

Miluiește pe cei care nu mai au pe cineva să-i 
pomenească și pe cei ale căror nume nu le mai știm și 
care au murit întru nădejdea învierii și a vieții celei 
veșnice!  

Facă-se voia Ta, Doamne, cu cei ce s-au sinucis, 
cu vrăjitori, cu cei ce au murit trăind în concubinaj, 
cu cei ce au ucis și nu s-au mărturisit, cu cei necre- 
dincioși și hulitori, cu cei eretici și sub blestem arhie- 
resc și preoțesc și cu toți cei ce sunt în Iad! Fie voia Ta 
în ei și în noi precum Îți place!   

Miluiește, Doamne, toată lumea Ta ortodoxă și 
toată lumea Ta de pretutindeni, că Tu ești Dumnezeul 
nostru, al tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor! 
Amin.  
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Slujba de sfințire a unei mașini sau a altui 
mijloc de transport49 

 
 
Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru 

totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Îm- 

părate ceresc…Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Trei- 
me…Tatăl nostru…Că a Ta este Împărăția și puterea și 
slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și 
pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 
Domnului să ne rugăm!  
 
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce binecuvânți 

toate cu puterea și cu mila Ta și Care dai tărie și în- 
credere robilor Tăi celor care Îți slujesc Ție cu cre- 
dință; Cel ce întărești pe cei ce călătoresc întru Tine și 
le trimiți Înger păzitor, care să-i ocrotească și să-i 
apere de tot răul și de toată moartea cea venită fără de 
veste; Care vrei să facem toate după voia Ta și, mai 
ales, să cerem cele bune și de folos pentru noi și 
pentru toți deopotrivă; Însuți, Preacurate Doamne, 
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvântă cu 
iubirea Ta de oameni și pe robul Tău acesta (N) și 

 
49 Am scris-o în primele zile ale Preoției mele, atunci 

când mi-a cerut cineva să îi sfințesc mașina și nu exista textul 
unei astfel de Slujbe. Rânduiala sfeștaniei pentru binecu- 
vântarea unui vehicul a fost publicată recent, în Molitfelnic, 
publicat cu aprobarea Sfântului Sinod și binecuvântarea Prea- 
fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro- 
mâne, Ed. IBMO, București, 2019, p. 693-698.   
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sfințește mașina lui, ca aceasta să-i fie întotdeauna 
spre folos și spre grabnică alergare spre a face voia Ta 
și pentru a-și agonisi cele potrivite vieții sale și tuturor 
celor pe care el îi va ajuta! Ajută robului Tău (N) ca să 
călătorească întotdeauna în pace, cu voioșie și cu mă- 
rime de suflet în mașina aceasta și îl ferește pe el de 
toată cursa demonică, de accidente, de moartea cea 
fără de veste și amară, de tot felul de boli și de toată 
întâmplarea cea vătămătoare de suflet! Căci Tu, 
Doamne, vrei să-Ți cerem Ție întotdeauna să ne ajuți 
și să ne miluiește pe noi și să ne aperi de cele rele. De 
aceea, Te rugăm să pogori harul Preasfântului Tău 
Duh și peste mașina aceasta și să o sfințești pe ea, prin 
stropirea cu această apă sfințită, întru numele Tău și 
cu puterea Ta, ca să slăvim preacuratul și preasfântul 
Tău nume, împreună cu al Tatălui și al Sfântului Duh, 
acum și pururea și în vecii vecilor! Amin50.  

 
50 În Molitfelnicul recent, în ediția citată, în pagina 698, 

rugăciunea de binecuvântare a vehiculului e aceasta:  
„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai 

venit spre mântuirea neamului omenesc, Cel ce șezi în cer pe 
tronul slavei și venind pe pământ, ai cutreierat cetăți și sate, 
iar cu puțin înainte de Pătimirea [Patima] Ta cea de bunăvoie, 
șezând pe mânz de asin, ai intrat în Sfânta Cetate; Cel ce prin 
Îngerul Tău ai grăit Diaconului Filip ca, sculându-se, să mear- 
gă spre miazăzi pe calea ce cobora de la Ierusalim la Gaza și 
să se apropie de carul etiopianului, apoi, urcând în car, să Te 
binevestească pe Tine, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici 
păcatul lumii, și, după ce l-a adus pe dregătorul etiopian la 
credința în Tine, Fiul lui Dumnezeu, oprind carul și coborând 
amândoi, l-a botezat; Însuți, Stăpâne, binecuvintează și acest 
vehicul și dă robilor Tăi (N) să meargă pe calea lor bucu- 
rându-se și bine să săvârșească drumul și slujirea lor, care le-
au fost încredințate de Tine. Căci a săvârși drumul nu este a 
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Și având Sfântă Agheasmă la noi, stropim mașina 

zicând:  
Se binecuvântă și se sfințește mașina aceasta, 

prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tată- 
lui și a Fiului și a Sfântului Duh! Amin. (3 ori)  

 
Și fă, Doamne, Iubitorule de oameni, ca viața 

robului Tău (N) să fie în pace, fără de păcat, fără 
sminteală și să călătorească el slujindu-se de aceasta 
cu smerenie, înțelegând că toate darurile sunt de la 
Tine și Tu călătorești cu cei ce Ți se închină Ție cu 
credință și fac voia Ta! Că Bun și Iubitor de oameni 
Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.  

Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea 
noastră, slavă Ție!  

Slavă Tatălui…Doamne miluiește (3 ori). Părinte, 
binecuvântă!   

 
Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru 

rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, pentru rugă- 
ciunile Sfinților lui Dumnezeu care astăzi sunt po- 

 
celui ce voiește, nici a celui ce aleargă, ci de la Milostivul 
Dumnezeu; pentru aceasta Te rugăm: Dăruiește-le Înger lu- 
minat, care să meargă înaintea lor, izbăvindu-i noaptea și ziua 
de tot răul, ca, fiind călăuziți de Dumnezeiescul Duh, bine să 
alerge și nicidecum să nu se ostenească în zadar! Că Tu ești 
Calea, Adevărul și Viața și Ție slavă și mulțumire înălțăm, 
împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea- 
sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și 
pururea și în vecii vecilor. Amin”.  
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meniți (N) și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Săi, 
să ne miluiască și să ne mântuie pe noi, ca un Bun și 
Iubitor de oameni! Amin!  

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, 
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu- 
iește-ne pe noi! Amin!  
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Acatistul Sfântului Ilie, 

Văzătorul de Dumnezeu 

 
(† 4 mai51) 

 

 
 

 
După obișnuitul început se zice: 

 
Troparul, glas al 6-lea: 

 

Frumusețea oamenilor și bucuria celor ce se 

nevoiesc dumnezeiește, buna cuviință și văzătorule 
de cele cerești al ortodocșilor, Sfinte Ilie, ca unul care 
ai iubit rugăciunea și cunoașterea celor de taină, 
roagă-te pentru noi, fiii tăi, lui Dumnezeu, ca pace și 
dragoste dumnezeiască să reverse întru noi, cei care 
ne rugăm ție și te fericim cu cuvinte înveselitoare, zi- 
când: Bucură-te, coloana de foc a Bisericii lui Hristos! 

 
51 L-am editat online pe 4 mai 2009.  
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Condacele și Icoasele 
 

Condacul 1: 
 

Te fericim pe tine, Preacuvioase Părinte Ilie, 

Sfântul cel prea frumos apărut în mijlocul indiferenței 
și al materialismului ateu, care L-ai iubit pe Dum- 
nezeu mai mult decât viața, sănătatea și familia ta. 
Căci pentru Domnul ai mărturisit cele ale sfințeniei în 
închisorile cele înfiorătoare ale comunismului și te-ai 
umplut de vederea Împărăției lui Dumnezeu mai 
degrabă decât de reeducarea satanică a conducătoru- 
lui celui lumesc. Pentru aceasta și noi, cunoscând 
viața ta cea plină de minuni copleșitoare, cu fiască iu- 
bire îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de ru- 
găciune pentru întreaga lume! 

 
 

Icosul 1: 
 

 
Părinții tăi, Sfinte Ilie, Stan și Petra, te-au adus 

pe lume de ziua Sfântului Profet Iliu [Ηλιου], și cu 
dumnezeiască înțelepciune ți-au dat numele lui, de 
harul rugăciunii căruia te-ai umplut din destul. Ai fost 
podoaba părții de lume unde tu te-ai născut, pentru 
că ai iubit de mic viața cumpătată mai degrabă decât 
tumultul deșertăciunilor. Cu minte atentă și plină de 
doruri sfinte cercetai făptura lui Dumnezeu și cunoaș- 
terea cea de multe feluri, dorind să devii profesorul 
copiilor doritori de înțelepciune. Și pentru că viața ta 

115



a fost o oglindire a multe feluri de virtuți, auzi de la 
noi, iubitorule de curăție, unele ca acestea: 

Bucură-te, cel ce ai străpuns norii cu rugă- 
ciunea ta și te-ai făcut știutorul tainelor celor mai 
înalte! 

Bucură-te, a cărui copilărie e plină de cumin- 
țenie și de gingășie! 

Bucură-te, în a cărui fire tăcută se ascundea o 
inimă plină de așteptări fără seamăn! 

Bucură-te, suflet de poet sfânt, care ai cântat în 
poeme nenumărate măreția luminii celei dumneze- 
iești!  

Bucură-te, omule îngeresc, cel care ai fost nete- 
mător de moarte și de suferință!  

Bucură-te, profesorul multor adulți și dulcele 
părinte al teologilor!  

Bucură-te, cel care ai dus greul întregului răz- 
boi trupesc, dar și al celui duhovnicesc și ai fost 
decorat de Împăratul ceresc cu lumina Sa! 

Bucură-te, tată de fiică și soț plin de candoare 
dumnezeiască!  

Bucură-te, cel singur și plin de simplitate, care i-
ai cutremurat pe demoni și îi înspăimânți pe oameni 
prin măreția smereniei tale! 

Bucură-te, lumina omului cinstit și a celui care 
rabdă necinstea mai degrabă decât să se răzbune!  

Bucură-te,  potirul cel nesecat al minunilor și li- 
niștirea celor agasați de demoni!  

Bucură-te, povața întăritoare și prietenul care nu 
cunoaște semeția și necuviința!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 
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Condacul al 2-lea: 
 

 
Înrolat fiind în armata română, Sfinte Ilie, i-ai 

condus cu multă conștiință pe soldații tăi, îndem- 
nându-i să fie morali și viteji în luptă, apoi, devenind 
profesor, ai predat cu multă atenție și înțelegere atât 
limba și literatura neamului tău, cât și limba engleză 
elevilor și ucenicilor tăi, făcând din ei oameni de 
nădejde. Căci nu precupețeai niciun efort pentru a-i 
învăța carte, mergând tu însuți la ei pentru a face stu- 
dii, dar și pentru a le insufla în taină conștiința res- 
ponsabilității pentru viața și vocația lor. Pentru aceas- 
ta te-ai sfințit ca un Părinte al înțelepciunii și al 
omeniei celei preabinecuvântate, dând nouă să cân- 
tăm: Alliluia [Ἀλληλούϊα]!  

 
 

Icosul al 2-lea : 
 

 
Însă ai fost luat din casa ta și de lângă familia ta 

și de lângă elevii tăi, Preacuvioase Părinte, și pentru 
credința ta în Domnul ai fost purtat prin cele mai 
crunte închisori ale României, unde ți-ai încordat 
firea în rugăciune neîncetată și în mare răbdare, sfin- 
țindu-te și umplându-te de lumina lui Dumnezeu din 
destul, stând zile în șir întru slava Sa, ca unii din cei 
mai mari Sfinți ai lui Dumnezeu, îngrozindu-i pe 
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demoni și făcându-i binevoitori chiar și pe cei care te 
torturau. În mijlocul morții și al desfigurării umane de 
nedescris, tu ai câștigat îndrăzneală la Dumnezeu și 
cu Sfinții și Îngerii te rugai, primind descoperiri și lu- 
minări nenumărate, –  o, lumină strălucitoare! –, 
pentru care te fericim pe tine cu credință: 

Bucură-te, cel ce ai învins temnița făcând din ea 
altar ceresc de rugăciune!  

Bucură-te, la care Îngerii și Sfinții veneau să te 
cerceteze ca pe unul de-al lor! 

Bucură-te, isihastul zecilor de mii de rugăciuni 
zilnice și nevoitorul cel plin de iubire pentru oameni! 

Bucură-te, că oamenii te-au disprețuit și te-au 
marginalizat, iar Domnul te-a umplut de lumină mai 
mult decât pe soare!  

Bucură-te, cel ce ți-ai transfigurat ființa ta încă 
de pe pământ, încât te vedeai a fi o lumină din cele de 
sus!  

Bucură-te, că demonii te înspăimântau, că oa- 
menii te nelinișteau, dar lumina Preasfintei Treimi te 
acoperea, alungându-ți toată întristarea!  

Bucură-te, Noule Teolog al Bisericii lui Dum- 
nezeu și cunoscătorule cel adânc al vieții celei veșni- 
ce!  

Bucură-te, cel ce alungi deznădejdea și îi călău- 
zești în viața de rugăciune pe cei ce ți se roagă ție!  

Bucură-te, căci ai iubit-o pe soția ta foarte mult 
și cu ea ai trăit dumnezeiește!  

Bucură-te, cel ce ai scris despre cele de taină ale 
Treimii, îmbogățind Biserica Sa și pe cei ce te iubesc 
pe tine!  

Bucură-te, al cărui dor nespus era adevărul și 
mărturisirea iubirii lui Dumnezeu!  
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Bucură-te, Monahule trăitor în familie și Asce- 
tule ce nu te-ai pierdut în torentul distrugător al plă- 
cerilor lumii!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 3-lea: 
 

 
Închisoarea a fost pentru tine calea despă- 

timirii, Sfinte Părinte Ilie, căci 12 ani și 6 luni te-ai 
rugat din destul și, închizându-ți mintea ta în rugă- 
ciune, ai făcut-o să treacă de la gândul cel trupesc la 
mintea care vede deplin cele dumnezeiești. Căci ai 
văzut cum lumina vine în inima omului, cum ea și 
mintea se curățesc și omul intră cu totul în Împărăția 
lui Dumnezeu, trecând peste timp și peste moarte 
și  trăind în slava lui Dumnezeu. Iar lumina Sa în 
multe feluri ți s-a arătat ție și la fel și locuitorii cerești 
ai Împărăției, dându-ți Domnul har din destul, ca să 
distingi pe cele înșelătoare de cele pururea liniștitoare 
și întru lumina Sa să cânți cu înțelegere: Alliluia! 

 
 

Icosul al 3-lea: 
 

 
De multe vedenii te-a învrednicit Domnul, 

Preacinstite Părinte Ilie, și despre ele ai vorbit cu 
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smerenie numai celor care înțelegeau câtuși de puțin 
cele ale lui Dumnezeu. Căci doreai să transmiți harul 
lui Dumnezeu numai celor care îți vor urma calea ta 
și se vor bucura de harul revărsat în ființa ta de la 
Dumnezeu. Și ai așteptat ca un Mucenic al răbdării 70 
de ani, până ce Domnul ți-a adus ție fiu la bătrânețile 
tale cele cuvioase, fiu duhovnicesc, căruia să-i dai cu 
mâinile tale hrană din fagurele cel de sus, de la dulcele 
nostru Stăpân și să te îndulcești cu el împărătește, cu 
cel de o inimă cu tine, și care ți s-a plecat ție până la 
pământ cu toată ființa lui și ți-a cântat ție cu cutre- 
mur: 

Bucură-te, cel pe care Domnul te-a descoperit a 
fi stâlpul de lumină care unești pământul cu cerul!  

Bucură-te, căruia Iisus Domnul, Dulceața lu- 
mii, i-a dat vindecare prin sorbirea preasfintei la- 
crimii Sale!  

Bucură-te, că Preacurata Stăpână, Frumusețea 
făpturii, cea prea plăcută sufletului tău, ți s-a arătat 
ție!  

Bucură-te, cel vizitat de Sfântul Arhanghel 
Mihail în închisoare, de Arhistrategul Oștilor lui 
Dumnezeu, ca să te asigure că e cu tine!  

Bucură-te, cel care i-ai văzut pe mulți din Sfinții 
lui Dumnezeu în lumina dumnezeiască, iar pe Îngerii 
Săi ca pe niște cununi pline de armonie! 

Bucură-te, că Raiul și Iadul au fost cunoscute de 
către tine și Domnul te-a făcut să prorocești cele 
viitoare!  

Bucură-te, făcătorule de minuni și prea blân- 
dule ocrotitor al celor necăjiți și întristați! 

Bucură-te, cel care m-ai făcut să văd cu rugă- 
ciunea ta pe cele ale lui Dumnezeu și să simt mereu 
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cum harul lui Dumnezeu se revarsă prea frumos 
dintru tine!  

Bucură-te, cel ce mi-ai sfințit mintea și inima cu 
vederea și cu cuvintele tale, Preasfințite Părinte Ilie!  

Bucură-te, că ceea ce ai făgăduit ucenicilor tăi tu 
împlinești necontenit!  

Bucură-te, ale cărui viață și fapte îmi sunt lu- 
mina vieții mele!  

Bucură-te, căci te simt necontenit cu mine și 
lângă mine pururea!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 4-lea: 
 

 
O muncă și o oboseală enorme au fost viața ta, 

Sfinte preaminunat al lui Dumnezeu, căci tu necon- 
tenit îi citeai pe Sfinții lui Dumnezeu și luai aminte cu 
multă dragoste la cele ale lor, citind tot ce luminează 
și înnobilează pe om și încercând să-i ajuți pe cei care 
au nevoie de o dragoste de frate și de o inimă milos- 
tivă, Părintele tuturor. Pentru aceasta ai purtat în 
taina inimii tale grija pentru binele omenirii și te în- 
tristai când duplicitatea și ateismul erau cele care îi 
deformau pe români. Fapt pentru care, atunci când 
Domnul a dat libertate românilor în decembrie, ai 
văzut cele vestite ție de către El și ai cântat cu dor 
nespus: Alliluia! 
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Icosul al 4-lea: 
 
 

Tu ai fost prietenul cel neînfricat al Teologilor 

și pe ei i-ai cinstit cu înflăcărare, căci Sfinții lui 
Dumnezeu erau prietenii tăi. Pe Preoții lui Dum- 
nezeu îi iubeai și lor te plecai spre rugăciune și spre 
mărturisire, iar clipa când știai că ei ți-L vor da pe 
Domnul nespus o doreai, și Îl primeai pe El în casa 
zidită de El înăuntru, în palatul inimii tale cel plin de 
lumină dumnezeiască. Căci rugăciune adâncă era 
ființa ta și candoare și smerenie neîntrecută, Sfinte 
Părinte Ilie, căci cutezai să-L rogi pe Domnul pentru 
multe taine ale Sale și El te asculta pe tine mereu, pe 
tine, cel care auzi de la noi acestea: 

Bucură-te, cel ce ești unul dintr-un neam, care ai 
văzut și ai stat în Împărăția lui Dumnezeu în starea 
cea mai înaltă a desăvârșirii! 

Bucură-te, cel ce ne înveți că teologia este sfin- 
țenie și vedere dumnezeiască!  

Bucură-te, neobositule înțelegător și propovă- 
duitor al Ortodoxiei!  

Bucură-te, cel ce tai cu rugăciunea ta toată erezia 
și lucrarea demonică din poporul lui Dumnezeu!  

Bucură-te, cel ce, iubindu-i pe Sfinți, ne-ai scris 
nouă cu sfințenie și te-ai sălășluit cu Sfinții!  

Bucură-te, cel ce ești rușinarea celor care se în- 
fumurează cu citiri goale și cu patimile fine ale în- 
chipuirii de sine!  

Bucură-te, patronul traducătorilor de carte și al 
editorilor ortodocși!  
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Bucură-te, cel ce îi ajuți pe cei din primejdii și 
descoperi pe cele pierdute!  

Bucură-te, cel ce umpli de focul râvnei de cele 
înalte pe cei ce vor să se mântuie!  

Bucură-te, căci îi unești pe cei dezbinați și îi 
chemi pe toți la iertare și la îngăduință!  

Bucură-te, alinarea bolnavilor psihici și a celor 
cu boli ereditare!  

Bucură-te, pacea celor care se adâncesc în con- 
templații și luminarea celor care se nevoiesc întru 
cunoașterea Scripturii și a Părinților!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 5-lea: 
 

 
Te-ai smerit mult prea mult, Văzătorule de 

Dumnezeu, Sfinte Părinte Ilie, și ai acceptat să tră- 
iești lângă soția și fiica ta mai degrabă decât să te 
liniștești într-o Mănăstire, lucru pe care îl doreai 
nespus, și pentru aceasta Dumnezeu te-a umplut de 
dragoste dumnezeiască și de harisme din plin. Căci nu 
te-ai dus să îți câștigi sufletul tău, ci ai dorit mai 
degrabă să pieri cu ceilalți, decât să fugi ca o pasăre 
din cursă. Iar Domnul, Iubitorul de oameni, văzând 
preadumnezeiasca ta dragoste, te-a făcut mai fru- 
mos prin dorul tău pentru El și ți-a dat să vezi iarăși 
slava Sa, biruind întunericul veacului de acum și fă- 
cându-te să cânți: Alliluia! 
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Icosul al 5-lea: 
 

 
Ai sfințit totul în jurul tău, Preavrednicule de 

cinstire. Căci nu numai tu erai un foc care mistuia 
orice gând rău și orice îndoială, și pe care Dumnezeu 
te aprindea ca pe o torță, ci și cei din jurul tău s-au 
sfințit și s-au umplut de lumina Lui. Căci cărțile și 
hainele tale și cele făcute de tine sunt mărturie și 
astăzi celor ce le ating, că păstrează din amprenta 
personală a harului tău, din frumusețea și dragostea 
inimii tale celei prea sfioase și prea blânde. Toate ale 
tale ne îndeamnă să te iubim nespus, toate ne umplu 
de pace, toate ale tale sunt preafrumoase, toate ne 
trimit la tăria și dragostea ta, a celui căruia noi îi 
strigăm: 

Bucură-te, ocrotitorul familiei și al păcii ob- 
ștești!  

Bucură-te, doctorul celor ispitiți cu desfrânarea 
și enervarea!  

Bucură-te, cel care ți-ai jertfit dorințele tale 
pentru aproapele tău și ai răbdat toată calomnia și 
insulta!  

Bucură-te, cel ce ai iertat pe cei ce te-au umilit și 
te-ai rugat pentru cei ce ți-au fost vrăjmași declarați!  

Bucură-te, cel care binecuvânți pe cei ce vor- 
besc cu putere multă și arată fără cruțare patimile de 
care suferim!  

Bucură-te, cel ce faci minuni tainic, așa cum ți-
ai trăit toată viața ta!  
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Bucură-te, cel ce sprijini pe cei care au inițiative 
folositoare tuturor!  

Bucură-te, pilonul de rezistență al Bisericii Orto- 
doxe!  

Bucură-te, cel care ai fost pus de Dumnezeu 
peste cele înalte și nu ai fost cunoscut de  către oa- 
meni!  

Bucură-te, a cărui viață și operă stârnesc am- 
biții și contestări de la cei fără o viață sfântă!  

Bucură-te, verigă nestinsă a isihaștilor și a vă- 
zătorilor de Dumnezeu!  

Bucură-te, cel care arăți că Dumnezeu este cu 
noi și că El este prezent pururea în Biserica Sa!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 6-lea: 
 

 
Ai crezut în Domnul, Cel ce Se arată celor ce Îl 

iubesc pe El, Preafericite Părinte Ilie, și ai intrat încă 
de aici, de pe pământ, întru Împărăția Sa, împreună 
cu Sfinții și cu Îngerii, dând mărturie în cuvinte 
despre cele ce sunt mai presus de orice cuget. Pentru 
aceasta, trăind în lumina Sa, ai vorbit despre Dum- 
nezeul nostru treimic, din Care țâșnește veșnic lu- 
mina Sa cea necreată și ai teologhisit despre El ca 
Părinții cei mari ai Bisericii, când lumea trăia în în- 
tunericul necredinței, și nu ai putut fi răpus de fal- 
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sele păreri ale filosofiei și ale științei celei omenești, ci 
ai stat ca un biruitor al lor, cântând cu tărie: Alliluia! 

 
 

Icosul al 6-lea: 
 

 
Împotriva celor ce nu mărturiseau credința cea 

adevărată tu erai luptător, iar celor ce trăiau rău tu le 
stăteai împotrivă, însă cu sfaturi bune și liniștitoare, 
făcându-te toate pentru toți și răbdând neîncetat 
toate. Bolile tale cele multe, cele de pe urma războiu- 
lui și ale închisorilor, le-ai răbdat cu mărime de inimă, 
Preasfințite Părinte Ilie, neștiința și răutatea oame- 
nilor le-ai răbdat din destul, cu smerenie și cu iertare, 
disprețul și invidia lor le-ai răstignit întru tine până la 
sfârșit, îngrijindu-te să acoperi lumea cu iubirea ta și 
cu nestăvilita ta rugăciune întăritoare. De aceea și noi, 
umilindu-ne de măreția vieții și a lucrărilor tale, ve- 
nim la tine, Părinte al Părinților, și îți zicem ție aces- 
tea: 

Bucură-te, sfetnicul de taină al celor singu- 
ratici!  

Bucură-te, cel ce iei în brațele tale pe cei neîn- 
țeleși și urgisiți de oameni!  

Bucură-te, Părintele sihaștrilor și al celor ce se 
nevoiesc în forfota lumii!  

Bucură-te, cel ce mărturisești adevărul prin chi- 
nurile vieții tale pentru Domnul!  

Bucură-te, cel ce ai arătat înțelepciunea lumii ca 
fiind potrivnică lui Dumnezeu!  
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Bucură-te, cel ce-i înveți pe oameni să renunțe la 
tabieturile unei vieți lejere!  

Bucură-te, cel ce vindeci rănile cele grele și dai 
alinare suferinzilor!  

Bucură-te, cel ce statornicești în mintea celor 
tineri înțelepciunea cea netrecătoare!  

Bucură-te, cel ce te îngrijești de copii și de ti- 
neri cu nespusă frumusețe!  

Bucură-te, cel ce ești lumina serafimică a ora- 
șului Turnu de pe măgura Dunării!  

Bucură-te, cel ce vorbești cu cuvintele tale cele 
duhovnicești inimilor care caută mântuirea!  

Bucură-te, cel căutat de popor ca o apă vie și ne- 
trecătoare!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 7-lea: 
 

 
Fluvii de cuvinte ai scris în întreaga ta viață, 

Preacurate Părinte Ilie, cuvinte înalte și sfinte, și 
caietele tale ni le-ai dat ca pe o comoară de taină, ca 
să rodească spicul cel viu al îndumnezeirii celor care 
le vor urma cu smerenie. Însă nu ne-ai lăsat în fața lor 
ca în fața unor hieroglife52, ci ne-ai dat nouă și 
dezlegarea lor din destul, vorbindu-ne pe înțelesul 
nostru, –  o, munte de înțelegeri dumnezeiești! Ca să 
ne bucurăm împreună cu tine, că Domnul te-a încu- 

 
52 Semne sfinte.  
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nunat cu darurile Sale cele bogate, pe care le dă tu- 
turor celor ce se nevoiesc cu trezvie și cântă neîn- 
cetat în inima lor: Alliluia! 

 
 

Icosul al 7-lea: 
 

 
Tu ai făcut să tacă scriitorii și vorbitorii în 

deșert, pentru că ai arătat că și astăzi, cei ce se lasă 
Domnului cu totul, sunt umpluți de lumină dumne- 
zeiască, iar rugăciunea neîncetată ai propovăduit-o ca 
temelie a vieții duhovnicești celor ce vor să scrie și să 
trăiască duhovnicește. Tu ai binecuvântat cu rugă- 
ciunea ta pe cei ce vor să facă copii și să fie părinți 
iubitori de fii, dar și pe cei ce vor să trăiască în înso- 
țire, fără împreunare trupească, și să fie părinți du- 
hovnicești, dând încredințare că aceștia pot fi aidoma 
cu trăitorii în Mănăstiri și pustie, căci Domnul, pe 
toate cele cu neputință la oameni, le împlinește. De 
aceea, iubite Părinte al tuturor, auzi de la noi, fiii tăi, 
aceste laude: 

Bucură-te, cel ce ai îmbogățit Biserica lui Hris- 
tos cu noi cărți cerești!  

Bucură-te, că ai pictat înaintea noastră, în fiin- 
ța ta, chipul cel nezidit de mână al  lui Hristos!  

Bucură-te, că ne-ai arătat cele din inima ta cu 
multă claritate!  

Bucură-te, cel ce faci lumină în mintea celor ce 
vor să cunoască adevărul despre cele veșnice!  
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Bucură-te, cel ce ai umilit pe cei care vorbeau 
despre Dumnezeu din citiri și nu din fapte!  

Bucură-te, că închizi gura celor care murdăresc 
cu limba lor dogmele cele preasfinte ale Bisericii Prea- 
sfintei Treimi!  

Bucură-te, teodidactule și  vorbitorule de Dum- 
nezeu cu precizia descoperirilor celor dumnezeiești! 

Bucură-te, cel ce vezi pururea pe Dumnezeu, pe 
Care de aici ai început să-L vezi!  

Bucură-te, cel ce-i înfrânezi pe cei care se încred 
prea mult în ei înșiși!  

Bucură-te, cel ce spui tuturor purtarea de grijă 
cea neîncetată a lui Dumnezeu! 

Bucură-te, cel ce dogorești cu dragostea ta pe cei 
ce ți se roagă ție cu credință!  

Bucură-te, gazda cea primitoare de sufletele cele 
căutătoare de Dumnezeu!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 8-lea: 
 

 
Cum să cunoască dorul tău de Dumnezeu, 

Preasfințite Părinte Ilie, cei ce se îngrijesc de cele 
trecătoare și cum să Te primească pe Tine, Doamne al 
slavei, cei ce au inimi strâmte și nemilostive? Căci Tu 
ai pătruns la robul Tău, numai când el a renunțat cu 
totul la sine și nu a mai dorit nimic afară de Tine. Iar 
Tu ai venit la el și Te-ai arătat lui în multe feluri 
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preadumnezeiești și i-ai răpit mintea zile întregi la 
bunătățile care îi așteaptă pe Sfinți, învățându-l să 
trăiască nu ca un om pe pământ, ci ca un Înger prin- 
tre oameni. Trupul său l-ai făcut biserică a Ta și inima 
lui un altar ceresc, răsplătind în mod neîntrecut re- 
nunțarea lui la sine și umplându-l de preacereasca Ta 
frumusețe, în care cântă veșnic: Alliluia! 

 
 

Icosul al 8-lea: 
 

 
Nu mă pricep, rugătorule cel mare al Treimii 

Celei Preadumnezeiești, nu mă pricep să spun lacri- 
mile tale de dor pentru Dulcele tău Iisus și nici nu știu 
să spun pe îndelete bucuria ta îngerească, când cu 
Îngerii și cu Sfinții trăiai pe pământ ca o lumină din 
Rai și nici cum ne asculți pe noi, fiii tăi, în mod zilnic, 
și ne scoți din multe păcate și ispite. Mintea mea nu 
poate să te cuprindă pe tine, Părinte dumnezeiesc, și 
nici să-ți cânte ție pe măsură, căci am văzut cât de 
mare te-a făcut pe tine Iubitorul de oameni Dum- 
nezeu și cât de mult te-a înfrumusețat pe tine, mai 
mult decât pe fiii oamenilor, pe tine, cel iubit de cei 
credincioși, care te fericesc și îți zic ție așa: 

Bucură-te, cel ce te-ai sfințit prin lacrimile iu- 
birii de Dumnezeu!  

Bucură-te, cel ce ai cunoscut nemurirea încă 
fiind în trup!  

Bucură-te, cel ce ne-ai vorbit de cele cerești pe 
măsura noastră!  
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Bucură-te, cel pe care îl cutremurau Viețile 
Sfinților, pentru că erai unul dintre ei!  

Bucură-te, cel pe care Dumnezeu te-a iubit prin 
dorul tău neîncetat pentru curăție!  

Bucură-te, cel ce ai lăudat iubirea și curăția care 
vin de la Dumnezeu!  

Bucură-te, cel ce te odihneai nespus în Slujbele 
Bisericii!  

Bucură-te, prietenul Marelui Dumitru, Teo- 
logul!  

Bucură-te, cel ce i-ai iubit pe Sfântul Simeon 
Noul Teolog și pe Sfântul Grigorios Palamas, cei de un 
cuget cu tine!  

Bucură-te, cel ce izvorăști din tine harul lui 
Dumnezeu, care ne sfințește pe noi toți!  

Bucură-te, după care tot sufletul credincios sus- 
pină și îl dorește călăuzitor în viață!  

Bucură-te, cel ce ai cercetat Bisericile lui Dum- 
nezeu și pe cei cu viață sfântă i-ai ajutat ca un Părinte 
și ca un Frate iubitor!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 9-lea: 
 

 
La Liturghia pământească te-ai împărtășit cu 

Domnul, dar și la cea cerească, –  o, minune! –, încă 
fiind tu pe pământ. Raiul lui Dumnezeu l-ai văzut și 
de el ne-ai vorbit, cu demonii te-ai luptat ca un înger 
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pământesc și i-ai făcut de rușine, ai vindecat pe cei 
bolnavi de erezii și de patimi diverse, dar ți-ai plecat 
capul și la cei mai mici decât tine și ai învățat de la  ei. 
Și pentru  că te-ai făcut de mii de ori mai smerit în fața 
lor și Dumnezeu te-a înălțat mai presus de orice mun- 
te, ca să arzi orbitor pentru cei potrivnici, dar să mân- 
gâi și să însuflețești pe cei ce strigă cu evlavie: Alliluia! 

 
 

Icosul al 9-lea: 
 

 
Neclintit stăteai în genunchi la rugăciune, deși 

erai bătrân de zile și bolnav, spre rușinea celor pu- 
ternici și tineri, și te concentrai la rugăciune ca un 
biruitor al gândurilor și al patimilor, Preasfințite 
Părinte Ilie. Vorbele tale erau cumpănite, blândețea și 
iubirea ta îi inundau pe cei cu care vorbeai, zâmbetul 
și râsul tău erau pline de o copilărie sfântă, iar trupul 
tău, aplecat întrucâtva de nevoință, arăta tuturor că 
tu ești Părintele cel smerit și brav în războaie, doc- 
torul celor ce pătimesc, ascultătorul cel smerit al ne- 
cazurilor, prietenul celor umiliți și al celor ce cu cre- 
dință îți cântă ție așa:  

Bucură-te, măreție a nevoinței într-o lume pus- 
tiită de larghețe morală!  

Bucură-te, crinule ceresc, care ne cucerești cu 
parfumul minunilor tale!  

Bucură-te, cel ce ești odihna Preoților celor ne- 
voitori!  
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Bucură-te, luminarea celor ce trudesc, dar care 
nu au multă știință de carte!  

Bucură-te, fiul ascultării de Dumnezeu, care în- 
veți umilința întru cunoaștere și răbdare!  

Bucură-te, cel ce îi chemi pe toți la pocăință și 
iertare!  

Bucură-te, purtătorul sarcinilor fraților tăi!  
Bucură-te, naiul la care s-a cântat dorul și jalea 

poporului celui amărât!  
Bucură-te, cel ce oprești tristețea să se lățească!  
Bucură-te, cel ce ești mai mare decât timpul în 

care ai trăit!  
Bucură-te, cel ce îi cutremuri pe cei delăsători și 

slabi în credință și îi faci să se gândească la viața lor!  
Bucură-te, familia celor care nu sunt iubiți de cei 

din familia lor!  
Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 

tru întreaga lume! 
 

 
Condacul al 10-lea: 

 

 
Mare durere a fost în inima ta, când prea buna 

ta soție, Preacuvioase Părinte Ilie, a trecut la Dom- 
nul cu pace. Mult ai plâns pentru cea unită cu tine 
într-un trup de Dumnezeu, iar dragostea ta și sme- 
renia ta au crescut și mai mult. Căci orbind cu ochii 
cei trupești, nu ai mai voit să vezi nimic nici cu 
cugetul din lumea aceasta, ci te-ai mutat și mai mult 
întru cele veșnice, rugându-te neîncetat cu lacrimi și 
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aducându-ți aminte de păcatele tale. O, Preapu- 
ternicule nevoitor, tu ai învins neputința trupului și a 
minții tale celei obosite. Tu și în preajma adormirii 
tale ne-ai înmărmurit cu atâta răbdare și îngăduință 
câte ne-ai arătat. Căci ai întărit, tu, cel îndurerat, pe 
cei îndurerați și ți-ai adus aminte în rugăciune de fiii 
tăi, purtându-i cu dor și cu părintească grijă, și cân- 
tând duios: Alliluia! 

 
 

Icosul al 10-lea: 
 

 
Lacrimile tale au fost auzite, rugăciunea ta a 

fost primită, Sfinte al lui Dumnezeu, și ți s-a desco- 
perit ție ziua Judecății Domnului și cum vei arăta tu 
atunci, o, Părinte Sfinte. Căci te-ai văzut plin de lu- 
mină împreună cu soția ta și pe fiica ta ai văzut-o într-
o lumină cernită și ai prorocit despre ea că va avea o 
viață tristă fără tine. Și ai dat, Iubitorule de adevăr, 
ucenicului tău preaiubit cuvintele tale ca să le facă 
cunoscute și cu smerenie i-ai făgăduit că te vei ruga 
pentru el și îl vei ajuta, dacă Domnul te va milui, și pe 
toți i-ai asigurat de rugăciunea ta cea veșnică, de care 
acum ne împărtășim cu multă recunoștință, și îți cân- 
tăm ție așa, Preasfințite Părinte Ilie: 

Bucură-te, cel ce ai învins boala, durerea și ne- 
putința cu harul lui Hristos!  

Bucură-te, cel ce ai făcut veseli pe cei care te 
iubesc, căci au văzut trecerea ta cu Sfinții!  
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Bucură-te, cel ce ne-ai învățat până la sfârșit, că 
răbdarea ne va trece prin toate ispitele și ne va duce 
la odihnă!  

Bucură-te, cel ce ai prorocit revitalizarea cre- 
dinței ortodoxe în România și ea se împlinește!  

Bucură-te, cel ce ai arătat că Dumnezeu îm- 
plinește rugăciunile celor ce Îl iubesc pe El fără mar- 
gini!  

Bucură-te, cel ce ajuți celor care se roagă și stă- 
ruie în atenția la mișcările inimii!  

Bucură-te, cel ce strici înșelarea și vrăjile de- 
monice făcute celor credincioși!  

Bucură-te, cel ce te-ai umplut din belșug de 
puterea răstignirii patimilor și a poftelor!  

Bucură-te, cel ce-i eliberezi de frici și de griji 
satanice pe cei care se curățesc de patimi!  

Bucură-te, cel ce-i acoperi cu bunătatea ta pe cei 
înfrigurați și osteniți de păcate!  

Bucură-te, bucuria Bisericii celei a toată lumea și 
a toată firea!  

Bucură-te, Mărturisitorule și Mucenicule al cre- 
dinței celei îndumnezeitoare!  

Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 
tru întreaga lume! 

 
 

Condacul al 11-lea: 

 
Ți s-a descoperit mutarea ta la Domnul, Iubito- 

rule de Dumnezeu, și despre ea ai vorbit ucenicului 
tău, însă acoperit. Căci voiai să-l faci atent față de 
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sfârșitul Cuviosului Domnului, ca adormirea ta să-l 
pregătească a contempla voia lui Dumnezeu și a ve- 
dea cum se naște la cele veșnice cel ce a locuit prin- 
tre oameni ca un Înger. Și te-ai despărțit de el cu 
cuvioșie, Sfinte Părinte Ilie, și Săptămâna Sfintelor 
Patimi a fost, după dorința ta, ultimele clipe ale vieții 
tale celei pământești. Căci, mărturisindu-te și împăr- 
tășindu-te cu Paștiul nostru cel tainic, te-ai bucurat 
împreună cu Domnul la învierea Sa, pregătindu-te să 
treci de la casa ta cea pământească la cea cerească, 
cântând ca și acum: Alliluia! 

 
 

Icosul al 11-lea: 
 

 
Te-ai bucurat până la ultima clipă, Preafericite 

Părinte Ilie. Te-ai bucurat cu Dumnezeu și de Dum- 
nezeu. Și după ce un vas de sânge ți-a plesnit la cap, 
deși aveai momente de amnezie, cu conștiință trează 
te rugai și te pregăteai pentru a merge la Domnul. Așa 
a binevoit El, după marea și multa Sa milă, ca pe data 
de 4 mai, la ora 11 ziua, în Miercurea Luminată, de 
Sfânta Pelaghia [Πελαγία], să te mute la cei de sus, pe 
tine, cel ce așteptai dezlegarea de cele de jos și întâl- 
nirea cu Hristos, cu Preacurata Sa Maică, cu Sfinții și 
cu Îngerii și cu soția ta cea preaiubită, și de care 
vorbiseși neîncetat. Primește dar, Părintele nostru, 
aceste laude de la noi și te roagă pentru nemernicii tăi 
fii, pentru cei ce-ți cântă ție cu credință:  
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Bucură-te, a cărui adormire a fost plină de lu- 
mina Învierii Domnului!  

Bucură-te, cel ce te-ai bucurat de clipa mutării 
tale cu Sfinții!  

Bucură-te, cel ce ai văzut că moartea este tre- 
cere lină pentru cei care s-au curățit de patimi!  

Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat pe pământ Sfinte 
Moaște nestricate și frumoase!  

Bucură-te, la a cărui adormire s-au cântat imne 
de bucurie!  

Bucură-te, cel ce aveai fața luminoasă în sicriu!  
Bucură-te, cel pe care te-au plâns cei care au fost 

iubiți de tine!  
Bucură-te, primăvara noastră, care ai copleșit 

primăvara cea plină de miresme!  
Bucură-te, cel prohodit de ucenicii săi ca Sfânt 

Părinte al Bisericii!  
Bucură-te, cel care îi unești pe cei care nu se 

cunosc, dar care sunt cunoscuți de către Dumnezeu!  
Bucură-te, cel care ne umpli inimile cu raiul 

rugăciunilor tale!  
Bucură-te, cel ce îi cinstești pe cei ce te cinstesc 

pe tine!  
Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 

tru întreaga lume! 
 

Condacul al 12-lea: 
 

De Izvorul Cel purtător de viață [Ζωοδόχος 

Πηγὴ] ai fost îngropat, Preafericite Părinte Ilie, în 
Vinerea  Luminată, și atunci Sfântul și Dreptul Iov 
[Ἰὼβ], Multpătimitorul, pomenit în acea zi, a arătat că 
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ai învins acest neam păcătos și curvar cu suferința ta 
și te-ai mutat de la chin la lumină, de la tristețe la 
bucurie și de la răutate la pace. Cu bucurie în inimă 
te-au dus ucenicii tăi la mormânt, pe când alții cu 
tristețe, pentru că tu le spuneai în inimă celor dintâi, 
ca să se bucure că ai primit cununa mântuirii și să nu 
fie triști, ci să cânte Celui ce ne mântuie pe noi: Alli- 
luia! 

 
Icosul al 12-lea: 

 

 
Și prohodit fiind de doi Preoți, ai fost așezat 

deasupra sicriului soției tale. Și chiar dacă cripta ta s-
a închis și fața ta preaminunată și preaiubită nu am 
mai văzut-o, ucenicii tăi au rămas plini de har și de 
bucurie pentru mântuirea ta, rugându-se și vorbind 
cu tine, ca și atunci când erai printre ei și chemându-
te în fiecare zi lângă ei. Căci ei așteaptă, Iubite Părinte 
Ilie, ca să se deschidă iarăși mormântul și să se vadă 
cum a preaslăvit Domnul pe alesul Său, pe robul Său 
cel multpătimitor și să primească din sânul pământu- 
lui pe comoara lor înapoi, pe cel pe care îl fericesc așa: 

Bucură-te, Părintele a mulți fii și fiice!  
Bucură-te, al cărui mormânt lucrează minuni ce- 

lor ce se roagă cu credință!  
Bucură-te, cel ce te-ai arătat celor ce te iubesc pe 

tine și le-ai arătat că ești viu!  
Bucură-te, cel ce hrănești pe cei credincioși cu 

harul tău!  
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Bucură-te, a cărui pomenire este vie și nealte- 
rată în cei ce te-au cunoscut pe tine!  

Bucură-te, cel ce asculți grabnic rugăciunile ce- 
lor ce te cheamă pe tine cu credință!  

Bucură-te, cel ce ne ridici din nesiguranța și din 
îndoielile noastre cele de tot felul!  

Bucură-te, cel ce reverși har pe buzele celor ce îți 
cântă ție!  

Bucură-te, și fii cu noi pururea!  
Bucură-te, și dă-ne nouă să fim cu tine în Împă- 

răția lui Dumnezeu!  
Bucură-te, și ne unește pe vecie, prin rugă- 

ciunile tale, cu lumina cea dumnezeiască!  
Bucură-te, frumusețea noastră și fericirea noas- 

tră!  
Bucură-te, Sfinte Ilie, izvorule de rugăciune pen- 

tru întreaga lume! 
 

 
Condacul al 13-lea: 

 
 

Primește, Preafericite Părinte Ilie, Iubitorule de 

Dumnezeu, lauda și rugăciunea noastră, și nu ne trece 
cu vederea nici acum și nicicând, pe noi cei ce cădem 
la tine cu credință și aducem prin tine laudă și mulțu- 
mire lui Dumnezeu pentru toate! Ai grijă de noi și ne 
apără cu sfintele și neîncetatele tale rugăciuni de tot 
răul, de toată primejdia și de toată ispitirea, spriji- 
nindu-ne întru toate, ca să cântăm pe veci: Alliluia! 

 
(Acest condac se zice de trei ori) 

139



Apoi iarăși se zice Icosul Întâi: Părinții tăi Sfinte, 
Stan și Petra...și Condacul întâi: Te fericim pe tine, 
Preacuvioase Părinte Ilie… 

 
Apoi se citește această rugăciune: 

 
 
Sfinte Părinte Ilie, așteptarea cea plină de dor a 

sufletelor noastre și Părintele cel dulce al inimilor 
noastre, cel ce ai petrecut pe pământ viață înge- 
rească și de a cărui rugăciune vrăjmașii demoni s-au 
înspăimântat și se înspăimântă când ne rugăm ție cu 
credință, iată, venim la tine cu dragoste și ne rugăm 
ție, Părintele nostru, ca să nu ne uiți pe noi fiii tăi 
niciodată! Și, după cum ai promis, că pe cei care ne 
vom ruga ție, tu ne vei asculta, păzește dar în pace 
viața noastră și ne dă nouă a urma poruncile Dom- 
nului cu bucurie și cu umilință recunoscătoare!  

Înviază în noi gândul cel bun, sârguincios, al 
rugăciunii și al statornicei gândiri la păcatele noas- 
tre, Părintele nostru! Ridică-ne pe noi din amorțeala 
păcatului și a lenei celei apăsătoare și demoraliza- 
toare și ne învață să fim sârguincioși în fapte bune, 
prieteni de conștiință aproapelui nostru, iertători și 
milostivi, smeriți și plini de răbdare în ispite, cu 
credință neșovăielnică și cu dragoste nețărmurită în 
mila și ajutorul lui Dumnezeu, ale Celui care ne pă- 
zește neîncetat și ne iartă nouă nespusele și prea- 
relele noastre păcate din toată vremea și din tot cea- 
sul!  

Ca unul care ai cunoscut din destul răutatea și 
invidia și indiferența cea rea a oamenilor față de tine 
și dușmănia fără de astâmpăr a demonilor, dă-ne 
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nouă, Preacuvioase Părinte Ilie, har și putere dum- 
nezeiască, pentru ca să înmuiem inimile celor care ne 
stau împotrivă și ne îndurerează și să biruim uneltirile 
cele de multe feluri ale demonilor care ne enervează 
tot timpul!  

Tu, cel ce te-ai umplut de rugăciune nestinsă și 
ai gustat rodul ostenelilor cu prisosință în viața ta cu 
noi și ne-ai învățat pe noi să îndrăznim întru Domnul, 
căci El ne va da putere să biruim toate, trimite harul 
rugăciunilor tale și nouă, nevrednicilor, și mișcare 
neîncetată spre mărturisire și spre slavoslovie, ca să 
înțelegem și să ne bucurăm de cuvintele insuflate de 
Dumnezeu și de rânduielile cele preasfinte și prea- 
drepte ale Bisericii lui Hristos!  

Luminează mintea noastră, Sfinte al lui Dum- 
nezeu, luminează mintea și inima noastră ca să trăim 
cu cuvioșie în viața noastră, să fim mireasmă a lui 
Dumnezeu în fața Îngerilor și a oamenilor și să ne 
purtăm ostenelile cu smerenie și cu bunăvoință, căci 
așa vrea Dumnezeu să fie cei ai Săi: smeriți și cu inimă 
bună!  

Și acum, și la sfârșitul vieții noastre și la Jude- 
cata particulară și la Înfricoșătoarea judecată a lui 
Dumnezeu, să fii împreună cu noi, Părintele nostru, 
împreună cu Prea Curata Stăpână, cu toți Sfinții și cu 
toate Puterile cerești și îngerești, ca să ne mântuim și 
noi, păcătoșii, și întru Împărăția lui Dumnezeu să fim 
cu toții, împreună slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfân- 
tul Duh Dumnezeu, pe Treimea cea mai presus de 
cuget și de cuvânt, acum și pururea și în vecii vecilor! 
Amin.  
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Rugăciune de mărturisire și de umilință că- 
tre Domnul nostru Iisus Hristos 

 
 
Doamne, Dumnezeule, Dumnezeul inimii mele 

celei preapăcătoase, Dumnezeul milei și al milostivirii 
celei fără de margini, Dumnezeule cel preabun și 
preacurat, Care ai venit la noi și ai luat firea noastră 
din preacuratele sângiuri ale Preasfintei Maicii Tale, 
ale Preacuratei și Preanevinovatei Fecioare Maria, 
Stăpâna și Pacea noastră; Cel ce Te-ai umilit pe Tine, 
Doamne, încât mintea noastră se blochează și nu mai 
poate gândi, căci nu poate cuprinde marea Ta deșer- 
tare și iubire de oameni, negrăită și fără de asemănare; 
Cel ce Te-ai făcut asemenea robilor Tăi, dar fără 
miasma cea urâtă a păcatului și a patimii și ai petrecut 
cu noi, ai fost cu noi, până acolo unde unii, cu îndrăz- 
neală preademonică, nu s-au mai temut – O, prea 
marea Ta milă! –, și s-au atins de Tine și Te-au legat, 
Doamne, și Te-au bătut și batjocorit și Te-au pironit 
pe lemn, în mijlocul necurăției și al mirosului greu de 
pe Golgota, Doamne, complet gol și sub privirile lor 
cele prearele; și pe Tine, Cel ce veniseși să cauți oaia 
cea pierdută prin munți, Cel ce veniseși să ștergi toată 
lacrima de pe fața pământului, Te-au dat morții și s-
au lepădat de Tine; Tu, Preaputernice și Atotțiitorule 
Doamne, m-ai făcut și pe mine netrebnicul ființă vie, 
un suflet întrupat, căci m-ai alcătuit cu purtarea Ta de 
grijă în pântecele maicii mele și mi-ai dat să văd 
lumina acestei vieți, ferindu-mă de moartea cea mai 
înainte de vreme; Însuți Tu, Doamne, Tu, Cel mai 
presus de orice domnie și stăpânire, Te-ai uitat și la 
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mine, netrebnicul, cel atât de mic și mi-ai zis mie să 
mă bucur de Tine și să mă odihnesc întru Tine.  Căci 
Tu, Viața mea, mi-ai dat viață ca să Te caut pe Tine, 
Viața și Bucuria lumii. Căci Tu mi-ai dat minte și 
înțelepciune și putere de muncă ca să Te cunosc pe 
Tine și, prin nevoință multă, să mă curățesc de pati- 
mile mele. Tu m-ai scăpat de rele mari, m-ai ferit de 
pericole și de moarte de multe ori, m-ai ridicat din 
moartea patimilor și a deznădejdii mele, m-ai făcut 
viu când eram mort, m-ai făcut biruitor când am fost 
învins, m-ai făcut fără teamă când eu mă temeam ca 
un om cu credință puțină. Tu, Preasfinte Doamne, nu 
Te-ai uitat la josnica mea făptură, pe care o întinasem 
și o întinez zilnic, ci de fiecare dată m-ai ridicat și mă 
ridici la Tine și nu mă pui ca pe un rob deoparte, ci 
mă unești cu Tine ca pe un prieten drag și preaiubit al 
Tău, venind la mine – O, Frumusețe a firii! – , venind 
și sfințind mădularele mele, adâncul din mine, 
unindu-Te negrăit și preafrumos cu mine, o, Sfinte al 
Sfinților! Tu mă primești, Doamne, Tu nu mă lepezi! 
Dacă Tu mă primești cu brațele deschise pe mine, fiul 
Tău, cel ce continuu mă pierd, care îmi pierd traiec- 
toria mea, lăsată de Tine, eu însă, preacurvarul și 
neîndurătorul Te lovesc pe Tine – O, Frumusețe și 
Milă negrăită –, Te lovesc pe Tine peste obraz și 
împung mădularele Tale preasfinte cu josnicele mele 
mâini, pe care le folosesc rău, ca și picioarele mele, 
ochii mei, urechile mele, gâtul și limba mea, inima 
mea și toate cele ale mele. Tu mă înfrumusețezi ca pe 
o preafrumoasă făptură cerească, mă luminezi cu lu- 
mina cunoașterii Tale, mă faci plin de slava Ta, ca pe 
o Biserică a lui Dumnezeu fără pată și fără întină- 
ciune, dar ies de la Tine ca un nestatornic prearău și 
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preatrufaș și mă împrietenesc cu viclenii vrăjmași ai 
oamenilor, cu pizmașii și răufăcătorii cei preamândri, 
și fac casă cu ei și mă bucur păgânește cu ei, ca unul 
fără de minte și mai jos decât ei și decât întreaga făp- 
tură, căci mânjesc Trupul și Sângele Tău cu răutatea 
mea fără de seamăn.  

O, preaticălosule om! O, preanetrebnicule și 
preatrufașule!  Cine te va scăpa pe tine de chinul cel 
fără de sfârșit și de munca cea preaamară a Iadului?! 
Vrăjmașii demoni te mint ca să se mândrească cu tine 
în fața Celui Preabun, ca niște netrebnici ce sunt, 
după cum ești și tu. Când Îl vei vedea pe Cel Preaiubit 
și Care te iubește fără margini; Când Îl vei vedea pe 
Cel ce Te iubește mai presus de mama, soția, rudele și 
prietenii tăi; Când Îl vei vedea pe Cel ce te iubește și 
tu nu vei fii decât un întuneric, un întuneric orb, mes- 
chin, cu o inimă rece, fără lacrimi, fără dragoste, fără 
milă, o, preanetrebnicule, ce durere vei avea tu, ce 
durere neostoită te va lovi deodată, când te vei vedea 
dus cu dracii în Iad și nu cu Sfinții?! La ce bun că ai 
crezut în El, dacă nu ai fost unit intim, de nedespărțit 
cu El? La ce bun că te-ai împăunat cu numele Lui, 
dacă El e Lumină a lumii, iar tu ești un întuneric plin 
de neghiobie? La ce bun că ți-ai vopsit buzele și ființa 
ta, de atâtea sute de ori, cu Sângele Lui, dacă în cele 
din urmă tu nu ai fost decât un infractor de rând, un 
perete văruit, care una spune și alta face?  

Ridică-te, suflete al meu, și te pocăiește! Ridică-
te, leneșule om și gustă bucuria pocăinței, bucuria 
lacrimilor de pocăință, bucuria înnoitoare și preasfin- 
țitoare a lacrimilor de pocăință! Roagă-te de mii de 
ori, de milioane de ori ca Domnul să te ierte, că mai 
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bună este mila Lui decât viața ta cea fără strălucire 
dumnezeiască! 

O, Doamne, iată vine și vânzătorul la Tine, de 
mii de ori vânzătorul! Fratele meu în rele, Iudas, nu a 
fost mai rău decât sunt eu. Iată eu sunt teologul de 
rușine, teologul fără pocăință și nemilostiv, doctorul 
care vindecă pe altul dar nu se vindecă pe sine însuși, 
Preotul care îi sfințește pe oameni, dar el este de o 
necurăție înfiorătoare. Și acesta, eu, Doamne, vin la 
Tine, Iubirea mea, chiar și după ce Te-am răstignit 
atâta, pentru că eu cred că Tu mă vei mântui și pe 
mine, netrebnicul; pentru că eu cred că Tu vei face 
milă și vei minuna pe toți cu mila Ta față de mine. Vin 
la Tine, Doamne, toată ființa mea vine la Tine. Tu vezi 
asta. Dar sunt prea slab, încurajează-mă! Zi-mi și mie: 
„Prietene, îndrăznește! Vino și stai lângă Mine”. 
Încurajează-mă și voi fi viu! Umple-mă de umilință și 
mă voi bucura, pentru anii în care am mâncat pâinea 
durerii și a morții! Întărește-l pe robul Tău, Stăpâne, 
ca să învețe el gustul vieții celei adevărate și, gustând, 
să se îmbete de dorință, să înnebunească de dragoste 
pentru ea, adică pentru Tine! Deschide ușa, Doamne, 
izvorul milei Tale cel preaabundent și mă iartă! Îmi 
știu greșelile: ele sunt înfiorătoare. Nici mie nu îmi 
vine să le privesc. Mie greu, tare greu că le-am făcut. 
Ele sunt o povară mare pe umerii și inima mea. Mă 
însingurează păcatele mele, mă umplu de tristețe.  

De aceea cred că Tu, Doctorul sufletelor și al 
trupurilor, mă poți vindeca nu cu cuvântul, nu cu 
minune, nu după mult timp, ci acum, într-o clipă, pri- 
vind din înălțimea Ta spre mine, cel preaorb ca să Te 
văd și preatrufaș ca să Te simt, Doamne, Doamne al 
tristeții și al căutării mele.   
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Curmă suferința mea! Curmă durerea mea fără 
de margini! Curmă, Doamne, fărădelegea păcatelor 
mele, deicidele mele cele multe! Stinge focul, clocotul 
patimilor mele cele preaurât mirositoare, că viața mea 
și eu am obosit prea mult de răutatea de care sunt în 
stare fără mila Ta! Gata! Să treacă timpul hoinărelilor 
mele prin pământul stricăciunilor de tot felul! Să 
treacă moartea sufletească din ființa mea și să vină 
învierea! Să vină deplin viața Ta în viața mea! Să fie o 
unire conștientizată și de mine unirea cu Tine! Să vină 
fericirea în mine, Doamne, în locul delăsării și a necu- 
răției mele!  

Coboară Tu, Raiul doririi mele, și la mine, ne- 
trebnicul robul Tău, ca sufletul meu să se bucure 
veșnic! Amin.  
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Acatistul românesc al Sfântului 

Preacuviosului Părintelui nostru 
Simeon Noul Teolog  

[Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]53 
 

(† 12 martie) 
 

 
 

După obișnuitul început se zic: 
 

Condacele și Icoasele 
 

 
53 Am scris acest Acatist între 23-26 mai 2007. Și l-am 

scris într-un mod minunat și cu mult har de la Dumnezeu. Iar 
Sfânta Frescă am preluat-o de aici: https://basilica.ro/wp-
content/uploads/2013/03/sfantul-simeon-noul-teolog-
sarbatorit-astazi.jpg.  
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Condacul 1: 
 

Veniți să ne bucurăm cu bucurie dumnezeiască 

de Teologul Bisericii lui Hristos, de cel plin de lumină 
dumnezeiască, de Simeon, Noul Teolog, de cel prigo- 
nit pentru dreapta credință și pentru sfințenia lui cea 
prea mare, de cel care a arătat că Biserica lui Dumne- 
zeu e Biserica Treimii, cea care naște Sfinți preaminu- 
nați și care a tăiat de la ochii credincioșilor reaua și 
deșarta filosofie a ereticilor, și acestuia să-i strigăm: 
Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumnezeiască 
a ortodocșilor! 

 
Icosul 1: 

 

Odraslă ai fost, Sfinte Simeoane, unor părinți de 

bun neam și bogați, Vasilios [Βασίλειος] și Teofano 
[Θεοφανώ], și satul Galati [Γαλάτη] al Paflagoniei 
[τῆς Παφλαγονίας] ți-a fost ție  casă, fiind crescut de 
bunicii tăi în Constantinopol și fiind sârguincios spre 
învățătură, o, tu, cel ce de mic copil ai fost cărunt la 
minte! Căci ai învățat desăvârșit scrisul frumos și 
adâncul cuvintelor, dar nu ai vrut să te murdărești cu 
cultura păgână a timpului tău, ci slujind împăratului 
pământesc, ai ajuns să îl cunoști pe Părintele vieții 
tale, pe Sfântul Simeon Evlaviosul, și de la 14 ani ai 
devenit ucenic al aceluia în lume, învățându-te prin 
harul lui Dumnezeu cele ale despătimirii de la marii 
Părinți ai pustiei, ca astăzi să îți zicem ție, lumina 
Bisericii, aceste laude: 

148



Bucură-te, că Simeon cel nepătimitor te-a învă- 
țat să dorești prin curăție viața Monahilor!  

Bucură-te, cel ce ți-ai clădit viața pe povața 
conștiinței și ai făcut din rugăciune respirația ta!  

Bucură-te, rugătorule până în zori, cel care con- 
templai cu mintea mărețiile lui Dumnezeu!   

Bucură-te, cel ce adolescent fiind a strălucit 
întru tine lumina dumnezeiască la rugăciune!  

Bucură-te, cel ce ai văzut pe Părintele tău în 
lumină și mai mare încredințare ai luat!  

Bucură-te, cel ce ai ieșit din lumină cu trupul 
ușor și cu bucurie dumnezeiască ai cerut mantia Mo- 
nahului!  

Bucură-te, că Părintele tău te-a lăsat să te coci ca 
spicul de grâu pentru virtute!  

Bucură-te, că după 6 ani Sfântul Simeon te-a 
chemat pe tine în arena Mănăstirii!  

Bucură-te, că tu ca un copil al Duhului ai ascultat 
și ai mers la tatăl tău în Galati ca să rânduiești toate, 
citind Scara nevoințelor!   

Bucură-te, că ai luptat împotriva insensibilității 
inimii, priveghind la morminte și întipărindu-ți în 
minte moartea!   

Bucură-te, că ai învins pe demonii fricii și ai lân- 
cezelii care te asaltau cu răutate!   

Bucură-te, cel ce ai ales slujba Domnului în locul 
tatălui tău și a averii tale!  

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 2-lea: 
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Depășind legile firii prin dragostea ta, Prea- 

cuvioase Părinte Simeoane, ai lăsat pe tatăl tău pentru 
Tatăl tuturor, și renunțând la averea pământească ți-
ai luat puține lucruri și câțiva slujitori și te îndreptai 
cu sârg și cu dor spre Părintele inimii tale de la 
Mănăstirea Studiu [Στουδίου]. Dar, mergând pe cale, 
ca pe un alt Pavlos te-a învăluit ca un foc lumina 
Treimii și te-ai umplut de bucurie și dulceață ne- 
grăită. Căci aceasta a crescut iubirea ta de Dumnezeu 
și credința în Părintele inimii tale, fapt pentru care ai 
strigat lui Dumnezeu: Alliluia!   

 
 

Icosul al 2-lea: 
 
 

Plin de adâncă smerenie și credință văzându-te 

Părintele tău, Sfinte Simeoane, a dat cele aduse de 
tine săracilor, iar starețul Petros te-a îmbrăcat pe tine 
în sacul nevoințelor și ai locuit, învățându-te asculta- 
rea cea sfințitoare, sub scara Sfântului Simeon Evla- 
viosul [Συμεὼν ὁ Εὐλαβής]. Căci de acolo, de la cele 
mai umile lucruri și de la ascultarea cea întru toate, 
de la dragostea fără sațiu pentru Părintele tău, a venit 
și înălțarea ta cea întru Duhul, Părintele nostru, că- 
ruia îți strigăm cu inimă iubitoare acestea:   

Bucură-te, cel ce ai înfrânt demonii lâncezelii și 
ai desfrânării cu dorul tău de nevoință!  

Bucură-te, cel ce ai primit har ca și în somn să te 
bați și să-i birui pe demoni ca și când ai fi treaz!   
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Bucură-te, cel ce ai fost invidiat pe nedrept de 
frații tăi și de Egumenul Petros!  

Bucură-te, că nimeni nu te odihnea pe pământ 
afară de Părintele inimii tale!  

Bucură-te, că viața ta era o mustrare a celor 
leneși, dar bucuria celor evlavioși!  

Bucură-te, că erai o stâncă a credinței și a iubirii 
ce nu a fost biruită de nimeni!  

Bucură-te, tânărule mai înțelept decât bătrânii, 
care stăteai neclintit la slujbe și plin de lacrimi!   

Bucură-te, că nu L-ai nesocotit pe Dumnezeu 
prin delăsare, nici n-ai tăgăduit sfințenia Părintelui 
tău așa cum doreau vrăjmașii tăi!  

Bucură-te, cel ce ai dorit nerăutatea, simplitatea, 
smerenia, blândețea și cuviința, care sunt casa Du- 
hului Sfânt!  

Bucură-te, că ai primit prorocia Părintelui tău cu 
toată inima ta, aceea că tu vei avea de două ori mai 
mult har decât el!  

Bucură-te, că lumina s-a pogorât întru tine și ți-
a micșorat, Sfinte al lui Dumnezeu, grosimea cuge- 
tului celui pământesc!  

Bucură-te, că inima ta atârna de dorul vederii ce- 
lei preadulci a slavei celei veșnice a Preasfintei Treimi!   

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 3-lea: 
 

Și dorind să vezi dulceața luminii, Dumne- 

zeiescule Teolog, ai dobândit străpungere neîncetată 

151



și cuvânt cu putere multă, și pentru că smerenia și 
asceza ta încordată te-au făcut să ajungi în scurt timp 
la o înălțime copleșitoare, Egumenul Petros și frații de 
la Studiu invidiindu-te, te-au alungat pe tine din Mă- 
năstire, ca să te despartă de Dumnezeiescul tău Pă- 
rinte și să facă de rușine viața ta. Dar Părintele tău, 
luându-te pe tine, bucuria lui, te-a dus pe tine la 
Starețul Antonios, la Mănăstirea Sfântul Mamantos 
[Μάμαντος], și aici i-ai învins pe tatăl tău și pe sena- 
torii ce te doreau în lume, i-ai învins cu focul dra- 
gostei de Dumnezeu, cel care era din belșug întru 
tine, și ai strigat frumos și cu bucurie negrăită: Alli- 
luia!  

 
 

Icosul al 3-lea: 
 
 

Căci Însuși Stăpânul firii ți-a lăudat pe Aposto- 

lul și mijlocitorul pentru lume, pe Părintele tău, când 
te-a strălucit pe tine cu slava Sa, iar Starețul Antonios 
te-a îmbrăcat pe tine în haina veseliei, pe tine, cel prea 
plin de curăție, care te hrăneai numai cu Sfintele Tai- 
ne, cu ierburi și semințe. Și pentru aceasta, ca unul 
care stăteai în picioare la rugăciune în chilia ta și dor- 
meai pe pământ, care privegheai în toate duminicile 
și sărbătorile toată noaptea și doreai să împlinești toa- 
te poruncile lui Dumnezeu, auzi de la noi aceste lau- 
de: 

Bucură-te, cel în întregime atenție, în întregime 
plin de căldura Duhului, cel plin de descoperiri și lu- 
minări dumnezeiești!  
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Bucură-te, cel ce ai învățat folosul statului în 
chilie, al citirii, al lacrimilor și al Slujbelor Sfinte din 
lucrare!  

Bucură-te, cel care transcriai Sfânta Scriptură, 
scriind-o frumos și te împărtășeai cu Dulceața lumii 
cu mare dorire!   

Bucură-te, că numărul extazelor tale e mare și 
neștiut, iar măreția scrierilor tale e hrana noastră!   

Bucură-te, cel ce posteai desăvârșit Postul Mare 
și doar sâmbăta și duminica mâncai!   

Bucură-te, cel care ai dormit doar un ceas, un 
somn chinuit, nu o zi, ci doi ani, căci Domnul te pre- 
gătea pe tine!  

Bucură-te, cel ce ai întrecut neputința firii, și 
după adormirea Starețului Antonios, te-a hirotonit 
Preot Patriarhul Nicolaos!   

Bucură-te, că nu fără împotrivire te-ai lăsat hiro- 
tonit și când Ierarhul a pus mâinile peste tine, ai văzut 
pogorându-se pe Duhul ca o lumină infinită!  

Bucură-te, că 48 de ani de aici încolo slujirea ta 
ca Preot a fost plină de vederea slavei Sfântului Duh 
la Sfintele Liturghii slujite de tine!  

Bucură-te, că te ascundeai în smerenie, tu, cel 
înalt, și slujeai lui Dumnezeu ca o ființă parcă fără de 
trup!  

Bucură-te, cel a cărui față era ca a unui Înger 
când slujea și oameni duhovnicești te vedeau plin de 
slava Dumnezeirii!  

Bucură-te, că întru tine Dumnezeu ne-a arătat 
cum arată adevăratul Preot și adevăratul Teolog!  

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 
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Condacul al 4-lea: 
 
 

Fiind ales Stareț la Sfântul Mamantos, Părintele 

Bisericii, ai refăcut mănăstirea din temelii și ai hrănit 
cu cuvintele vieții turma ta cea duhovnicească, fără ca 
acestea toate să te despartă de lumina curățitoare a 
Treimii. Și prin vedenie preadumnezeiască, tu, cel 
care nu ai vrut să cunoști învățătura omenească, ai 
primit harisma teologhisirii de la Însuși Dumnezeu și 
ai început să teologhisești ca Ucenicul ce și-a pus 
capul său pe pieptul Stăpânului, strigând, plin de ve- 
selie dumnezeiască: Alliluia!  

 
 

Icosul al 4-lea: 
 
 

Tu, chitară a Duhului, Părintele nostru, cel ce 

ne-ai lăsat imne și învățături pline de dor și de râvnă 
pentru viața cea sfântă, ai fost mereu tulburat și îndu- 
rerat de răutatea și nimicnicia oamenilor. Căci 30 de 
Monahi din turma ta s-au smintit din invidie și te-au 
pârât Patriarhului Sisinios și, fiind ei izgoniți, tu, ca 
Păstorul cel bun, i-ai readus pe ei în staulul tău, pen- 
tru că te-ai făcut tuturor folositor după măsura lor, 
trăind ca un mucenic al conștiinței și suferind nedrep- 
tăți de tot felul. Iar noi, văzând mucenicia duhului tău 
și iubirea ta cea prea fierbinte, Preafrumosule Părinte, 
te lăudăm pe tine și îți zicem ție așa: 
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Bucură-te, cel ce ai fost Părintele Sfântului Arse- 
nios, care a învățat de la tine să fie nebiruit de dra- 
gostea pentru cele trecătoare!  

Bucură-te, cel ce l-ai învățat pe el smerenia și 
înțelepciunea cerească cea de multe feluri, lăsându-l 
Stareț în locul tău!   

Bucură-te, că pe Episcopul romano-catolic ce 
păcătuise și care a devenit Sfântul Cuvios Ieroteos, l-
ai alinat și l-ai ajutat să devină nebun pentru Hristos!   

Bucură-te, Părintele Părinților, al lui Leon, An- 
tonios, Ioanichios, Sotirihos, Vasilios, Simeon și Ni- 
chitas Stitatos [Νικήτας Στηθάτος], o, tu, Părintele 
Sfinților!   

Bucură-te, că lăsând pe Arsenios Stareț te-ai um- 
plut cu totul de rugăciune și de vederile cele înalte!   

Bucură-te, că lumina lui Dumnezeu te-a umplut 
cu totul și trupul tău părea o umbră în lumină!   

Bucură-te, că Domnul ți-a descoperit ție că așa 
vor sta Sfinții în Împărăția lui Dumnezeu!   

Bucură-te, că ai început să vezi vedenii și desco- 
periri înfricoșător de înalte ca Prorocii cei din vechi- 
me!  

Bucură-te, că ai văzut cum Părintele tău, după 45 
de ani de nevoință, s-a învrednicit de harul apostolic 
al vindecărilor și al minunilor!  

Bucură-te, că ai îngropat pe Părintele tău cu la- 
crimi și i-ai scris Viața și Slujba, i-ai făcut Icoană și 
praznic, cinstindu-l ca pe un Sfânt ce era!   

Bucură-te, că și Patriarhul venea la prăznuirea 
Sfântului Simeon Evlaviosul, cinstindu-l pe Sfântul 
Bisericii!   
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Bucură-te, că după 16 ani de pomenire prea- 
slăvită a Părintelui tău, Satanas l-a ridicat pe fostul 
Mitropolit al Nicomidiei împotriva ta!   

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 5-lea: 
 
 

Căci cine putea să te disprețuiască pe tine, 

decât unul care te invidia? Și cine putea să te calom- 
nieze, Teologule al Bisericii, decât cel ce nu putea să 
te ajungă cu mintea? Căci Stefanos, uitând demnita- 
tea sa episcopală, doi ani de intrigi continue a țesut 
pentru Simeon al nostru, arătându-l el, cel întunecat 
de ură și nesimțire, pe Simeon ca om „păcătos” și adu- 
cându-l în fața Sinodului fără vină. Căci toți din Sinod, 
închizându-și urechile, nu auzeau pe Teologul Trei- 
mii vorbind și 6 ani de zile a fost târât prin judecăți și 
insulte, el, cel care cânta cu Sfinții și cu Îngerii: Allilu- 
ia! 

 
Icosul al 5-lea: 

 
 

Și cum să nu te doară inima fără alinare, lumina 

lumii, când Patriarhul Constantinopolului a îngăduit 
să fie furată Icoana Părintelui tău? Și fiind adusă în 
fața Sinodului, Sfânta Icoană a Părintelui tău, căreia 
tu i te închinai, a fost batjocorită de către ei, care au 
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pus să se răzuiască numele de Sfânt însemnat pe ea. 
Și după ce ți-au dat Icoana înapoi, diavolul nu s-a 
astâmpărat nicidecum, căci oameni au fost trimiși să 
strângă toate Icoanele Părintelui tău și ele – o, nele- 
giuire iconomahă! –, au fost sparte cu securea și făcute 
praf sau unse cu funingine și cu var, strângându-și  
astfel mânie în vremea Judecății Stăpânului tuturor. 
Dar de la noi, nevrednicii robii Săi, de la fiii Bisericii, 
auzi acestea, luceafărule al Teologilor, auzi cântarea 
dragostei noastre: 

Bucură-te, că tu asemenea cu Apostolii l-ai măr- 
turisit pe Simeon, Părintele tău, în fața lor!   

Bucură-te, că tu nu te-ai răzbunat ca păgânii, ci 
ai scris cuvânt de apărare a adevărului!  

Bucură-te, că citindu-se apologia ta în Sinod, toți 
cei prezenți au fost loviți de tunetul minții tale celei 
dumnezeiești!  

Bucură-te, că sinodalii au amuțit, nemaiștiind ce 
să spună și te-au condamnat pe tine, cel Sfânt și 
Drept, la exil!   

Bucură-te, că tu ai preferat mai bine singurătatea 
și suferința exilului decât să te lepezi de Părintele tău 
și să nu îl mai cinstești ca pe un Sfânt!  

Bucură-te, că ai acceptat nedreptatea și ai fost 
exilat la Paluchiton [Παλούκιτον], iarna, fără ajutor și 
fără mâncare nici pentru o zi!    

Bucură-te, că cei ce te-au izgonit și-au atras 
ocara tuturor veacurilor, pe când tu ai intrat în Pa- 
raclisul Sfintei Macrina și ai dat slavă lui Dumnezeu!  

Bucură-te, că i-ai scris scrisoare de mulțumire lui 
Stefanos, cel cu inimă de ucigaș și nu de părinte!   

Bucură-te, că scrisoarea ta l-a amuțit pe Stefa- 
nos, dar l-a împins la un satanism și mai mare!  
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Bucură-te, că Stefanos a venit să caute „aurul 
tău” în chilia ta, dar a găsit în loc de nălucirile minții 
sale doar veșmintele tale și ți-a luat cărțile!  

Bucură-te, că viața ta este icoana vie a răutății pe 
care demonii și oamenii perverși o au împotriva celor 
Sfinți!  

Bucură-te, că iarăși i-ai scris lui Stefanos și iarăși 
i-ai mulțumit pentru bucuria durerilor pe care nu mai 
înceta să ți le provoace!   

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 6-lea: 
 
 

Dar Domnul nu-i lasă pe Sfinții Săi fără alinare, 

ci întotdeauna le trimite oameni care vin să îi aline. 
Căci Hristoforos, cel care avea stăpânire asupra Para- 
clisului Sfintei Macrina, fiind ucenicul tău, auzind că 
tu ești izgonit acolo, în pământul său, a venit nu- 
maidecât la tine, Sfinte mult-răbdătorule, și ți-a dat 
hrană și Mănăstirea în stăpânirea ta, ca să o faci pe ea 
grădină plină de roade duhovnicești și lumină sfinți- 
toare celor care știu să strige smerit: Alliluia! 

 
 

Icosul al 6-lea: 
 

Bucură-te, cel urgisit pe nedrept, ca Stăpânul 

tău și al nostru! Căci oamenii au început să vină la 
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Mănăstirea ta ca să vadă și să se încredințeze de omul 
lui Dumnezeu. Și văzând că tu nu pentru păcatele 
tale, ci pentru dreptatea și sfințenia ta ești urgisit de 
demoni și de oameni necuviincioși, au înțeles taina 
iconomiei lui Dumnezeu cu tine, cel ce ai scris apolo- 
gie Patriarhului Serghios și carte despre adevărul su- 
ferințelor tale, fapt pentru care noi îți zicem ție așa: 

Bucură-te, că pe tine te-au apărat în fața Pa- 
triarhului Patriciul Ghenesios [Γένεσιος] și Arhonții 
Constantinopolului!    

Bucură-te, că Patriarhul Serghios s-a temut de ei 
și de cuvintele tale și a discutat iarăși cazul tău în 
Sinod!   

Bucură-te, că de această dată sinodalii s-au sme- 
rit în fața lui Dumnezeu și l-au văzut pe adevăratul 
Teolog și Mărturisitor al Bisericii!  

Bucură-te, că ei ți-au anulat exilul și au vrut să te 
facă Mitropolit spre alinarea suferințelor tale!   

Bucură-te, că te-au adus din exil pe tine, frumu- 
sețea și podoaba Bisericii, și toți te-au primit cu bucu- 
rie!  

Bucură-te, că ai fost primit de Patriarh la sine și 
ți-a încuviințat să prăznuiești pe Părintele tău cu anu- 
mite condiții!   

Bucură-te, că tu ai vorbit cu tărie despre cauza 
care te-a dus în exil și despre faptul că ai suferit pentru 
dreptatea credinței!   

Bucură-te, că nu te-ai lepădat de Părintele tău 
nici acum și nici de prăznuirea lui cea cu multă bogă- 
ție de frumusețe!   

Bucură-te, că Patriarhul a lăudat iubirea ta de 
Părinți și a încuviințat prăznuirea oriunde a Părintelui 
tău!  
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Bucură-te, că plin de bucurie ai mers în casa lui 
Hristoforos și ai umplut pe locuitorii capitalei de bo- 
gății duhovnicești!   

Bucură-te, că ai primit bani mulți de la cei bogați 
pentru zidirea Mănăstirii tale și a chiliei tale de isihie!   

Bucură-te, că te-ai întors la locul tău de exil, 
unde oamenii te prigoneau, iar demonii zdruncinau 
în chip nevăzut clădirile!  

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 7-lea: 
 
 

Și ai ales, Preacuvioase Părinte Simeoane, locul 

urgisirii tale mai degrabă decât Mitropolia și scrisul 
Imnelor iubirii dumnezeiești și insultele decât lauda 
lumii. Căci scriind cuvintele inimii tale și adevărul 
descoperirilor tale celor prea mari, ai lăsat comoară 
Bisericii ecumenice minunile vieții tale și teologia ta, 
ca să fie îndreptar al vieții noastre și îndemn spre 
toată împlinirea poruncilor celor dumnezeiești. De 
aceea, auzi de la fiii tăi, Părinte al Părinților, de la fiii 
tăi duhovnicești, laude de bucurie, de la cei care cân- 
tă: Alliluia! 

 
Icosul al 7-lea: 

 

Iar Domnul Atotțiitorul, Care păzește întreaga 

suflare, dar cu osârdie Se îngrijește de prietenii Săi, te-
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a scăpat pe tine, cel ce scriai, de piatra cea aducătoare 
de moarte. Căci bărbatul care a dat cu piatra în tine să 
te omoare, abia te-a atins și lui i-ai răsplătit răul cu 
bine, ca Apostolii Domnului și ca Însuși Domnul, în- 
vățându-ne să iertăm și să îndurăm toate cu dragoste 
dumnezeiască față de toți. Și pentru aceasta ție îți 
strigăm, Bărbatule al doririlor celor dumnezeiești, vi- 
teazule în lupte și mintea cea curată a teologiei, unele 
ca acestea: 

Bucură-te, înger pământesc și om ceresc, frumu- 
sețea făpturii și dragostea celor evlavioși!  

Bucură-te, cel ce ai învins oameni reci la inimă 
cu iubirea pentru Părintele tău!  

Bucură-te, că ai câștigat bucuria de a-l cinsti cu 
ardoarea inimii tale de fiu preacredincios!   

Bucură-te, că opt zile te veseleai în prăznuirile 
pentru Părintele inimii tale, Dumnezeiescule!  

Bucură-te, că sfințenia Părintelui tău s-a văzut în 
sfințenia ta și a ucenicilor tăi, Părinte preaminunate!   

Bucură-te, cel ce luminai pe toți cu dreapta cre- 
dință și cu sfaturile tale curățitoare de patimi!   

Bucură-te, că ai primit darul prorociei și vesteai 
pe cele care aveau să vină!   

Bucură-te, că i-ai prorocit lui Ioannis, cu zece ani 
înainte, pedeapsa ce va veni asupra lui!   

Bucură-te, că cea mai mare minune a fost însăși 
viața ta, deși multe minuni ai făcut și faci!  

Bucură-te, că Sfântul Nichitas, ucenicul tău, a 
însemnat toate cele ale tale spre minunarea și veselia 
noastră!   

Bucură-te, că nemaiputând să mergi, fiind purtat 
în litieră, ai arătat locul izvorului de apă!   
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Bucură-te, că Domnul îți descoperise ție de unde 
trebuie să țâșnească izvorul apei pentru Mănăstirea 
ta!  

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 
 

Condacul al 8-lea: 
 

 
Cine să înțeleagă preadumnezeiasca ta viață, o, 

mintea teologiei celei de sus? Căci nu filosofii și nici 
întrebătorii fără credință te pot înțelege, ci cei care, 
smerindu-se ca și tine, urcă din treaptă în treaptă 
darurile harului, care îi copleșesc deplin ca pe tine; cei 
ce nu doresc înțelepciunea cea după mintea omului, 
ci înțelepciunea cea prin descoperire dumnezeiască și 
continua simțire a harului în noi, întru care strigă: 
Alliluia!  

 
Icosul al 8-lea: 

 

Și cum să nu te fericim pe tine, ochiul cel curat 

al Ortodoxiei, când săpătorii au ajuns la piatra ce 
acoperea izvorul, iar tu, în timp ce îți scriai testa- 
mentul plecării tale de la noi, le-ai spus lor că sub ea 
este apa care îi va înveseli. Și cuvintele tale s-au ade- 
verit! Căci tu ne ești ajutător și grabnic păzitor în 
nevoi, iar când strigăm către tine rugăciunile noastre 
sunt ascultate de iubitoarea ta milostivire, căci te rogi 
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neîncetat pentru noi Preasfintei Treimi. Fapt pentru 
care îți strigăm ție acestea:   

Bucură-te, că te-ai arătat în vedenie Stareței 
Anna și ai hrănit-o dumnezeiește spre vindecarea ei!   

Bucură-te, că în vedenie te-ai arătat împreună cu 
Părintele tău, care ți-a spus să o hrănești cu hrana 
vindecării!   

Bucură-te, că fiind încă în această viață, Dum- 
nezeu te-a arătat împreună Sfânt cu Părintele tău!   

Bucură-te, cel ce ai fost Părintele lui Nichiforos 
de la vârsta de 14 ani și l-ai învățat tainele lui Dumne- 
zeu!   

Bucură-te, că acestui fiu al tău, lui Nichiforos, i-
ai dat să nu mai aibă aversiune de peștele fript!   

Bucură-te, că doar Nichiforos te-a îngrijit în 
neputințele bolii tale, Sfinte al lui Dumnezeu, pentru 
nerăutatea sa!  

Bucură-te, că Nichiforos te-a văzut pe tine, cel 
întins în pat și bolnav, rugându-te la patru coți de 
podea, stând în aer!  

Bucură-te, că stând în harul lui Dumnezeu, ridi- 
cat de la pământ, erai numai lumină și strălucire – o, 
minunile Tale, Doamne!  

Bucură-te, că Nichiforos, fiul duhovnicesc al bă- 
trâneților tale, ți-a spus a doua zi ce a văzut!   

Bucură-te, că tu l-ai certat și i-ai poruncit să nu 
spună nimănui ceea ce a văzut la tine, Preasfințite 
Părinte!  

Bucură-te, că Dumnezeu nu te-a lăsat pe tine 
ascuns până la sfârșit și a arătat puterea Duhului din- 
tru tine!  
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Bucură-te, că El a făcut un bun prilej pentru 
aceasta cu femeia cea săracă, care avea un copil uscat 
în mădularele sale!   

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 9-lea: 
 
 

Și în aceasta s-a văzut mila ta și iubirea ta 

nețărmurită, Părinte preadrepte! Căci văzând copilul 
acesta atât de bolnav, această priveliște înfricoșătoare 
a bolii și a neputinței lui, deși tot grav bolnav erai și 
tu, ai venit și l-ai uns pe el din candela Sfintei 
Mucenițe Macrina și l-ai pus în scaunul tău de odihnă 
la slujbe și, – o, mari și preaslăvite sunt minunile Tale, 
Doamne! –, copilul nu numai că s-a făcut sănătos, el, 
cel atât de bolnav, dar a început să umble și să se joace 
prin Biserică, așa cum se joacă un copil de 4 ani, 
pentru că atâția ani avea, și pe el l-ai dat mamei sale, 
care a cântat: Alliluia!  

 
 

Icosul al 9-lea: 
 
 

Și iarăși, Părintele nostru cel preabun, când a 

venit femeia cu copilul ei cel demonizat, care scuipa 
nebunește, când a dat duhul necurat ochii de tine, l-a 
aruncat la pământ pe copil și acesta scrâșnea din dinți, 
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scuipând și behăind ca un țap. Dar tu, certându-l pe 
demonul cel rău și necurat din copil, și ungându-l pe 
acesta cu untdelemn din candelă, l-ai dat sănătos 
mamei sale, care s-a bucurat nespus și s-a veselit pen- 
tru aceasta, cântând din toată inima, ca și noi cei care 
îți zicem:  

Bucură-te, că pescarul cel lacom, care a vrut să 
te înșele la preț, după ce a prins peștele iarăși l-a pier-
dut în apă!   

Bucură-te, cel ce ai blestemat invidia și nerecu- 
noștința lui, adică pe cele care ne pierd mințile!   

Bucură-te, că l-ai vindecat pe Orestis [Ορέστης], 
prietenul tău, care avusese un atac cerebral!   

Bucură-te, că tu l-ai vindecat pe Orestis, căruia i 
se sucise gura și nu mai putea vorbi!   

Bucură-te, că bolnav fiind tu ai mers în toiag  
împreună cu Nichiforos până la el și, pecetluindu-l cu 
semnul Crucii, Orestis a început să vorbească!   

Bucură-te, că nu te precupețeai pe tine pentru 
iubirea de aproapele, Părinte, bucuria noastră!   

Bucură-te, că Orestis din acea clipă și până la 
adormirea ta ți-a făcut danii și binefaceri fără de nu- 
măr!   

Bucură-te, că îl învățai pe Orestis că minunile 
sunt ale lui Dumnezeu și că nu trebuie să Îi greșim 
Lui!   

Bucură-te, că tu te arătai ca un prieten iertător 
celor doi frați care te ocărau tot timpul!   

Bucură-te, că văzând că ei nu se îndreaptă cu 
binele și cu sfătuirea le-ai dat mărturie despre Jude- 
cata lui Dumnezeu!   

Bucură-te, că unul dintre ei, Damianos [Δα- 
μιανός], te-a împins la pământ și tu ai căzut, dar el, 
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temându-se de pedeapsa lui Dumnezeu, te-a ridicat 
în grabă!   

Bucură-te, că nu blestem, ci iertare a auzit din 
gura ta, el, cel nemilostiv cu bătrânețile tale cele prea- 
sfinte!  

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 10-lea: 
 
 

Pildă preaslăvită ne este nouă viața ta, stâlpule 

cel neclintit al Bisericii, comoara evlaviei și a vederilor 
celor înalte, că minunea vieții tale și minunile tale cele 
multe sunt luminarea și întărirea noastră, a celor ce 
ne bucurăm în Biserica mântuirii Domnului nostru de 
minunile cele prea mari ale purtării Sale de grijă. Căci 
dacă Damianos a primit iertare de la tine, pentru fapta 
lui cea rea, Antes [Ἀντες], fratele lui, batjocuri nenu- 
mărate a vărsat asupra ta, el, care nu știa să cânte cu 
credință: Alliluia!  

 
Icosul al 10-lea: 

 
 

O, răbdarea ta cea prea mare și iertarea ta cea 

copleșitoare, Părinte al inimilor noastre! Că Antes îți 
striga ție că ești „fățarnic”, „fum de paie” și „un înșe- 
lător” al oamenilor, lăfăindu-se în nerușinarea sa cea 
mare. Și văzând că el nu insultă numai ființa ta, dar și 
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lucrarea lui Dumnezeu din tine, l-ai blestemat pe el, 
spre îndreptare, cu râvna lui Elisee [Ελισαιε], ca să i se 
umfle pântecele și să fie și el un amăgitor, după cum 
spunea el despre tine. Căci Dumnezeu l-a făcut pe 
Antes să se îmbolnăvească în patul său deodată și și-a 
dat sufletul din cauza bolii aduse de mânia cea în- 
fricoșătoare a lui Dumnezeu, fapt pentru care noi îți 
zicem ție, dulceața inimilor celor credincioși, aceste 
laude:  

Bucură-te, că tu îi îndrepți pe cei smeriți prin 
rugăciunile tale și îi mustri spre îndreptare pe huli- 
torii evlaviei și ai sfințeniei!  

Bucură-te, că tu ai arătat că Dumnezeu e prea- 
bun, dar e și drept, că e preamilostiv, dar și că El îi 
mustră pe cei care nu se îndreaptă nicidecum!  

Bucură-te, că Domnul te-a preaslăvit pe tine pe 
pământ în multe feluri înainte de mutarea ta de la noi!   

Bucură-te, că El ți-a descoperit clipa mutării tale 
de aici, de la noi, la Sfinții Părinți ai Bisericii!  

Bucură-te, că Domnul a îngăduit o ultimă boală 
asupra ta, ca să ți se scurgă din pântece substanța tru- 
pului tău!   

Bucură-te, că ai cunoscut neputința și țintuirea 
în pat cea de multe zile, timp în care ți se topea carnea 
și erai mișcat cu mâinile!    

Bucură-te, că tu i-ai vindecat pe alții de boli, dar 
ai fost îngrijit în neputințele tale de Nichiforos, de fiul 
tău cel preaiubit!   

Bucură-te, că în această imensă neputință l-ai 
vindecat pe Nichiforos de patima somnului celui 
mult!   
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Bucură-te, că l-ai făcut pe Nichiforos [Νίκιφο- 
ρος] să privegheze și nouă ne spui că somnul și mân- 
carea multă sunt piedici pentru suflet!    

Bucură-te, că deși nu te puteai mișca singur și 
necesitățile ți le făceai cu ajutor, Nichiforos iarăși te-
a văzut în văzduh, preadumnezeiescule!  

Bucură-te, că Dumnezeu, Cel ce ți-a îngăduit 
boala, te arăta mai presus de legăturile trupului cu 
viața ta cea plină de rugăciune! 

Bucură-te, că Nichiforos te-a văzut în văzduh, ca 
și prima dată, fiind plin de lumină negrăită!  

Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 11-lea: 
 
 

Și cum să nu se înspăimânte și să se cutremure 

dumnezeiește de tine fiul tău întru Domnul, Nichi- 
foros, când tu, Părintele celor Sfinți, întreceai cele ale 
firii și te arătai atât de copleșitor asupra neputinței, 
când el te îngrijea ca pe un bolnav fără putere și 
noaptea te vedea în slavă rugându-te, asemenea celor 
netrupești? Și cum să se mai îndoiască de sfințenia ta 
cea prea mare și cum să nu te laude cu înfrigurare și 
să te iubească dumnezeiește, când vedea aceste mi- 
nuni preaslăvite la tine și cum să nu strige: Alliluia!  

 
 

Icosul al 11-lea: 
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Căci, de marea minune, Nichiforos a obosit 

deodată și a adormit puțin. Iar când s-a trezit te-a 
văzut pe tine stând în pat și acoperindu-te singur, pe 
tine, cel ce nu te mișcai nicidecum și aveai nevoie de 
ajutorul brațelor sale. Cum să nu se minuneze, Dum- 
nezeiescule om? Cum să nu ne minunăm de tine, cel 
ce ai înfrânt trupul deplin și l-ai făcut să troneze în el 
rațiunea ta cea prea luminată de har? Căci harul Du- 
hului Sfânt era din belșug în tine. Și cum să nu venim 
astăzi, la prăznuirea ta cea peste an, și să nu îți strigăm 
ție acestea: 

Bucură-te, cel ce i-ai vindecat pe alții și ai învins 
cu duhul trupul tău, dar ai lăsat durerea și neputința 
să te învețe cele ale răbdării și ale smereniei!   

Bucură-te, cel ce ai fost slujit cu iubire și cu 
curăție de Sfântul Nichiforos, de ucenicul bătrâneților 
tale!   

Bucură-te, că ne-ai arătat că toate sunt folo- 
sitoare nouă și că nimic nu este nemântuitor în viața 
noastră!  

Bucură-te, căci după 13 ani de exil la Sfânta 
Macrina ai cerut dezlegarea de trupul tău cel prea 
ostenit ca să fii cu Domnul!   

Bucură-te, că ai cerut să fii cu Cel pe care mai 
presus de toate L-ai iubit și despre Care ai scris cărți 
pline de viață veșnică!   

Bucură-te, că i-ai chemat pe ucenicii tăi cei iubiți 
și i-ai mângâiat mai înainte de mutarea ta!   

Bucură-te, că le-ai spus să nu te plângă fără 
înțelepciune, ci să se bucure ca unii care au nădejde!   
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Bucură-te, că i-ai uimit pe toți cu prorocia ta cea 
înfricoșătoare, spunându-le lor cele despre mutarea ta 
și despre preaslăvirea ta!  

Bucură-te, că le-ai spus că în anul al 5-lea al 
indictionului îți vor îngropa trupul tău și tot în al 
cincilea va ieși din mormânt spre închinare!  

Bucură-te, că tu ți-ai cunoscut, Preacinstite, nu 
numai clipa adormirii, dar și pe aceea a scoaterii din 
pământ a Sfintelor tale Moaște!  

Bucură-te, că tu le-ai dat nădejde și bucurie în- 
fricoșătoare celor pe care îi mângâiai pentru despăr- 
țirea de tine!  

Bucură-te, că în ziua adormirii noastre ție ne 
rugăm să fii cu noi, împreună cu Preacurata Stăpână 
și cu toți Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu, Părintele 
nostru!  

 Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dum- 
nezeiască a ortodocșilor! 

 
 

Condacul al 12-lea: 
 
 

Mare e bucuria noastră pentru tine, Părinte al 

tuturor, că după cum ai zis așa s-a și făcut, ca unul 
care ești gura Stăpânului și ne-ai vestit nouă cele ale 
mântuirii cu mărime de inimă. Căci în ziua pe care de 
mai înainte o știai, pe 12 martie, când știai că atunci se 
va face mutarea ta la cei de sus, la Părinții Bisericii, te-
ai împărtășit cu Sfintele Taine ale Domnului, după 
cum ai făcut-o în toate zilele nevoințelor tale celor 
preaslăvite, și ai poruncit ucenicilor tăi să înceapă de 
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acum, să înceapă de acum Slujba Îngropării tale celei 
preacuvioase, când toți au strigat: Alliluia!  

 
 

Icosul al 12-lea: 
 
 

Și cum toate ale tale sunt preaslăvite, cum toate 

ale tale, Preafrumosule domn al inimii noastre, sunt 
pline de slavă, pe când ucenicii tăi, cu lumânări aprin- 
se și cu lacrimi în ochi te prohodeau ca pe un mort, 
când tu erai viu, tu te-ai rugat puțin cu mâinile tale 
cele preasfinte ridicate și făcându-ți semnul Crucii 
celei mântuitoare, te-ai adunat în tine cu cinste și ai 
spus: „În mâinile Tale, Hristoase Împărate, îmi dau 
duhul meu!”, ieșind cu bucurie spre întâlnirea cu 
Dumnezeul inimii tale. Iar noi, cei ce te cinstim ca pe 
un viu și ca pe un neadormit păzitor al vieții noastre 
și al credinței Bisericii, îți strigăm ție, bucuria noastră, 
unele ca acestea:  

Bucură-te, Dreptule între Drepți, Teologul Teo- 
logilor, Mucenicule cel sfințit, Mărturisitorule și Das- 
călule al Bisericii!   

Bucură-te, că atunci când ai prorocit, adică în 
1052, Sfintele tale Moaște, cele pline de tot harul și de 
toată mireasma, au fost scoase din mormânt!   

Bucură-te, că hainele tale miroseau a mir de 
mult preț  și produceau voioșie și veselie duhovni- 
cească!   

Bucură-te, că pe Sfântul Nichitas, cel ce a po- 
vestit viața ta, l-ai văzut ca pe tine însuți și lui i-ai spus 
tainele tale!   
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Bucură-te, că după 16 ani de la adormirea ta i-ai 
apărut în vedenie lui Nichitas și i-ai spus să scrie Viața 
ta și să publice scrierile tale!   

Bucură-te, că te-ai arătat lui iarăși în vedenie ca 
un împărat slăvit și i-ai spus că te-a odihnit pe tine 
prin scrierile și munca sa pentru el!   

Bucură-te, că ne-ai arătat că Sfinții se bucură și 
se veselesc de cărțile și de cântările noastre pentru ei!   

Bucură-te, că Nichitas ți-a așezat în cărți cuvin- 
tele tale și ni le-a dat nouă și ne bucurăm de ele până 
astăzi!   

Bucură-te, că ai mustrat pe Preotul care se îndoia 
de sfințenia ta cu uscarea mâinii și el s-a vindecat prin 
ungerea cu ulei de la candela ta!   

Bucură-te, că pe Monahul Ignatios l-ai înfricoșat 
prin focul ce l-a văzut în Icoana ta, iar pe Manassis 
[Μανασσής] l-ai vindecat de constipație prin uleiul 
candelei tale!     

Bucură-te, că Sfântului Filoteos [Φιλόθεος] 
Zăvorâtul i-ai dat darul înfrânării, iar Ioannis te-a 
văzut cum îl sfătuiai pe Nichitas să scrie despre tine!    

Bucură-te, că cel ce a furat Icoana ta s-a demo- 
nizat, dar tot tu l-ai vindecat pe el, bucuria tuturor 
celor necăjiți!   

 Bucură-te, Sfinte Simeoane, râvna cea dumne- 
zeiască a ortodocșilor! 

 
Condacul al 13-lea: 

 
 

O, mari și prea mari sunt minunile și faptele 

tale, Dumnezeiescule Părinte al ortodocșilor, și cine 
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le poate spune pe toate ale tale? Căci noi ne plecăm 
măreției tale și slăvim Începătoarea de viață Treime 
pentru iconomia vieții tale și ne rugăm cu fierbințeala 
inimii, ca să ne ajuți pe noi în tot gândul, fapta și 
cuvântul, să ne curățești prin rugăciunile tale, să ne 
alini suferințele și necazurile noastre cele multe și să 
ne umpli de lumina lui Dumnezeu prin mijlocirile 
tale, pe noi, cei care te pomenim pe tine cu evlavie și 
strigăm cu împlinire duhovnicească: Alliluia!   

 
Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice 

iarăși Icosul întâi: Odraslă ai fost, Sfinte Simeoane, 
unor părinți de bun neam și bogați... și Condacul întâi: 
Veniți să ne bucurăm cu bucurie dumnezeiască de 
Teologul Bisericii lui Hristos... 

 
Apoi se citește rugăciunea aceasta: 
 
Rugăciune de mulțumire către Sfântul Simeon 

Noul Teolog pentru binefacerile aduse de el în viața 
mea  

 
Preadumnezeiescule Părinte al inimii mele și 

Teologule al Bisericii lui Hristos, cel ce m-ai povățuit 
în chip și fel, care m-ai scos din adâncul pierzării și 
din mlaștina indiferenței, cel care m-ai făcut să îmi 
văd păcatele mele, iar minuni preaslăvite și tainice în 
viața mea ai făcut, primește dar din buzele mele și din 
ticăloasa mea gură cuvintele acestea de mulțumire, 
căci la tine cad ca la Părintele meu, care mă duce la 
Domnul și Stăpânul vieții mele!   

Căci tu, Părinte, m-ai urcat pe mine cu mintea 
de la cele de jos la cele de sus și mi-ai dat să înțeleg că 
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numai cel ce vede lumina și este în lumină, care 
trăiește întru slava Treimii, numai acela le știe pe cele 
ale lui Dumnezeu și are nădejde de mântuire, căci nu- 
mai Preafrumoasa și Preabuna Treime e Cea care ne 
luminează și ne sfințește pe noi, prin faptele noastre 
de pocăință și prin ascultarea poruncilor Sale.  

Tu m-ai dus la Părintele meu și mi-ai dat să gust 
lumina cea veșnică împreună cu rugăciunile sale. Tu 
m-ai condus spre treptele Teologiei, spre străpun- 
gerea de tot timpul și spre bucuria de toți și spre 
iertarea tuturor. Căci tu mi te-ai făcut mie scumpul 
meu Părinte, odihna mea, alinătorul durerilor mele, 
prietenul și stăpânul inimii mele, cel care mă scoți din 
gropile păcatelor mele și din adâncul fărădelegilor 
mele.  

Primește dar, Părinte al meu, mulțumirea aceas- 
ta de la mine, nevrednicul, și cântările mele ca bucurie 
a inimii mele! Și nu te uita niciodată la nevrednicia 
mea, ci la râvna mea vie spre îndreptare, spre curăție 
și spre sfințenie! Căci tu ești Părintele celui ce se 
pocăiește și îl ajuți pe cel ce vine la tine cu credință, 
iubind pe Domnul și pe Preacurata Lui Maică, pe cel 
care se laudă cu Sfinții lui Dumnezeu și cu slava ico- 
nomiei Sale celei pentru mântuirea noastră.  

Tu primește-mă și pe mine între ucenicii tăi!  
Picură și întru mine harul tău, cum s-a revărsat în tine 
har mare prin mijlocirea Sfântului tău Părinte! Scapă-
mă din adâncul morții și al fărădelegilor de tot felul! 
Vindecă-mi patimile mele! Vindecă aceste răni des- 
chise ale sufletului meu, care miros urât și sunt nevin- 
decate! Căci tu poți să faci aceasta pentru un nevred- 
nic și pentru un păcătos ca mine. Tu poți să faci 
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aceasta pentru cel care vine la tine cu evlavie și te 
roagă pe tine fierbinte.  

Ai milă de mine, nevrednicul, și de cei pentru 
care mă rog mereu! Ai milă de cei ce mi-au făcut bine 
și de cei care mi-au făcut rău! Ai milă de cei care, 
cinstindu-mă pe mine și Preoția mea, cinstesc pe Stă- 
pânul și pe Domnul nostru și se bucură de cei care 
slujesc Arhiereului nostru Celui veșnic!   

Ai milă de mine acum și în toată vremea vieții 
mele! Fii cu mine în necazuri și în bucurii, când 
slujesc Domnului și când mă rog ție, când sunt în 
lipsuri și în necazuri, în prigoniri și în ispite! Ai milă 
de mine la sfârșitul vieții mele, pe patul morții și al 
neputinței și când voi trece prin cercarea vămilor din 
văzduh și când voi sta în fața Stăpânului la dreapta Sa 
Judecată!   

Fii mie Părinte și izbăvitor din toate cu rugă- 
ciunile tale!  Căci Stăpânul te ascultă pe tine când te 
rogi pentru un păcătos ca mine. Ai milă de mine și de 
Preoteasa mea, ca să ne bucurăm acum și în toată 
veșnicia împreună cu tine, slăvind pe Treimea cea mai 
presus de orice stăpânire și putere, pe Tatăl, pe Fiul și 
pe Sfântul Duh Dumnezeu, de la Care, prin Care și 
întru Care viem și suntem, acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin!     

 
* 

 
Rugăciunea de obște către Sfântul Simeon Noul 

Teolog54 

 
54 Rugăciune făcută pe 27 mai 2007, de praznicul Cinci- 

zecimii.  
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Preadumnezeiescule Părinte al nostru și Teolo- 
gule cel preaslăvit al Bisericii, Sfinte Simeoane, Părin- 
tele nostru, cel ce știi neputința noastră cea prea 
mare, dar și dorul nostru după curăție și sfințenie, 
alină viața noastră și o înfrumusețează cu rugăciunile 
tale, ca să avem viață întru noi și să ne bucurăm de 
milostivirea Stăpânului!  

Căci tu ești puternic rugător în fața Preasfintei 
Treimi pentru tot omul care își vede păcatele sale și 
vine cu căință la tine și îți cere ajutorul. Tu ajuți pe cei 
ce sunt în necazuri și în neorânduială, pe cei cuprinși 
de ispite și de patimi și pe toți îi izbăvești de demonii 
pe care i-ai înfrânt desăvârșit toată viața. Ai milă și de 
noi, Sfinte al lui Dumnezeu, și nu ne lăsa singuri! Și 
ne izbăvește și acum, cât și la sfârșitul vieții noastre, 
de demonii cei prea răi și vicleni, pentru ca să mergem 
la Stăpânul cu pace și să Îl găsim milostiv nouă, păcă- 
toșilor!  

Și așa, bucurându-ne și veselindu-ne dumne- 
zeiește, să strigăm în veci Treimii Celei deoființă 
cântare de bucurie, căci tu ne-ai fost mijlocitor nouă 
și apărător întru toate cele ale vieții noastre. Amin!   
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Cântări duhovnicești la 5 noiembrie55 

 

 
 

Sfinte Preacuvioase Mucenice Galaction [Γα- 

λακτίων]56, bucuria Siriei ortodoxe, te-ai născut în 
Emesa [Έμεσα], în timpul Împăratului roman păgân 
Decius57 și a Ighemonului păgân Secundus, care stă- 
pânea în Emesa. Dar te-ai născut din familie creștină, 

 
55 Scrise pe 2 noiembrie 2018, spre seară.  
56 A se vedea: http://www.pemptousia.gr/2014/11/agii-

martires-galaktion-ke-epistimi/. Sfânta Icoană am preluat-o 
de aici: http://www.saint.gr/2888/saint.aspx.  

57 Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Decius.  
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din părinții tăi Clitofon [Κλειτοφών] și Levchippi 
[Λευκίππη], care s-au convertit la dreapta credință 
prin sfaturile Părintelui Onufrios [Ονούφριος]. Roa- 
gă-te, Sfinte Preacuvioase Mucenice al lui Hristos și 
pentru noi, cei care cinstim sfântă pomenirea ta, ca să 
învingem în noi toată patima păgânătății și să ne mân- 
tuim prin rugăciunea ta cea milostivă față de neputin- 
țele noastre!   

 

Logodit ai fost de către tatăl tău58, Sfinte Prea- 

cuvioase Mucenice Galaction, cu o tânără idolatră, 
numită Epistimi [Επιστήμη], pe când aveai 20 de ani. 
Dar ți-ai păzit fecioria ta și pe Epistimi, logodnica ta, 
tu însuți ai botezat-o și cu ea ai trăit feciorește, întăriți 
fiind de vedenia pe care a avut-0 în vis logodnica ta, 
Sfânta Cuvioasă Mucenică Epistimi. După care, lepă- 
dându-vă de lume, ați trăit monahal în pustia Sina, 
unde v-ați umplut de slava lui Dumnezeu. Rugați-vă 
și pentru noi, Sfinților Cuvioși Mucenici, ca să ne um- 
plem de fecioria cea duhovnicească, și sufletul și tru- 
pul să ni le dăruim lui Hristos Dumnezeu, Mântui- 
torul nostru!  

 

Când Domnul v-a chemat la El prin moartea 

cea mucenicească, tot împreună ați fost Sfinților 
Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimi. Căci suferind 
toate pentru Domnul mântuirii noastre, mâinile și 
picioarele voastre v-au fost tăiate ca niște flori, apoi 
capetele voastre cele preafrumoase, rușinând păgână- 

 
58 Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-05-

sf_galaction_si_epistimia.html.  
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tatea cea fără de minte. Rugați-vă pentru noi, Părinții 
noștri cei duhovnicești, ca să învățăm să ne curățim 
de patimi în toate zilele vieții noastre și să ne umplem 
de bucuria cea veșnică, de care v-ați umplut voi, prea- 
binecuvântaților Mucenici ai Domnului!  

 

Treizeci de ani [τριάντα ετών] aveai, Sfinte 

Preacuvioase Mucenice Galaction, când capul tău a 
fost tăiat pentru Domnul slavei, iar Sfânta ta logod- 
nică, Sfânta Preacuvioasă Mucenică Epistimi, avea 16 
[δεκαέξι] ani. Dar tinerețea voastră a fost bineplăcută 
Domnului și El v-a dăruit Împărăția Sa cea veșnică, pe 
care o moștenesc cei care trăiesc în sfințenie până la 
sfârșit. Așadar, Sfinților Cuvioși Mucenici, dați-ne și 
nouă tăria și răbdarea voastră întru ispite, ca nevoin- 
du-ne întru dreapta credință, bine să plăcem Domnu- 
lui, slăvindu-L dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt!   
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Cântări duhovnicești la 9 noiembrie59 
 

 
 
 

Te-ai născut60 la 1 octombrie 1846 în Silivria 

Traciei [Σηλυβρία τῆς Θράκης], Sfinte Ierarhe Necta- 
rios [Νεκτάριος], Mitropolitule al Pentapoleosului 
Egiptului [Πενταπόλεως Αἰγύπτου], și ai purtat de la 

 
59 Scrise în seara zilei de 8 noiembrie 2018. O zi de joi. 

La 6 ani de la adormirea bunicii mele Floarea Picioruș.  
60 Sfânta Icoană am preluat-o de aici:  
https://pbs.twimg.com/media/DPUOJsrXcAApkqR.jpg  
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Botez numele Anastasios [Ἀναστάσιος]61. Căci ca un 
înviat din morți ți-ai trăit viața ta, Sfinte Ierarhe 
Nectarios, Făcătorule de minuni, și ai moștenit viața 
cea veșnică. De aceea, cu nectarul rugăciunilor tale și 
pe noi ne miluiește, alinându-ne durerile și neca- 
zurile, ca un Părinte prea minunat al creștinilor!   

 

Ca Monah te-ai numit Lazaros [Λάζαρος], 

Sfinte Nectarios, căci Dumnezeu a fost ajutorul tău62, 
dar când ai fost hirotonit Diacon, în ziua de 15 
ianuarie 1877, atunci ți-a fost schimbat numele tău în 
Nectarios, așa cum îl cunoaștem și îl cinstim până azi. 
Însă nectarul dumnezeiesc al vieții și al teologiei tale 
a fost invidiat și urât de mulți, fapt pentru care ți-ai 
lăsat Mitropolia ta și te-ai întors de la Cairo [Κάιρο] în 
Atina [Ἀθήνα], pentru ca să fii Profesor de Teologie63. 
Și astfel, în loc să deznădăjduiești, tu ne-ai lăsat opera 
ta de 40 de volume64, ca să ne fie călăuză mântuitoare 
în viața noastră cu Dumnezeu. Această râvnă a ta 
pentru teologie, Dumnezeiescule Teolog, mare Nec- 
tarios, dă-ne-o și nouă, nevrednicilor, prin sfintele 
tale rugăciuni, ca să ne sfințim prin ea și să o apărăm 
cu cuviință, ca pe lumina cea mare a lumii!  

 

 
61 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1124/sxsaintinfo.aspx.  
62 Aluzie la semnificația ebraică a numelui: Elazar 

înseamnă Dumnezeu este ajutorul meu. Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_of_Bethany.  
63 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nectarie_din_Eghina.  
64 Cf. https://edituradoxologia.ro/despre-preotie.  
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Mănăstirea de Maici din Eghina [Αἴγινα] e cti- 

toria ta, Sfinte Ierarhe Nectarios, pe care ai înte- 
meiat-o în 1904, și în ea te-ai nevoit până la sfârșitul 
cel cuvios al vieții tale. Și cine poate spune nevoințele, 
durerile și ispitele tale, Înaltpreasfințite Părinte? La 
care s-au adăugat durerile cancerului de prostată, ce 
te-a chinuit un an și jumătate, și ai adormit la 9 
noiembrie 1920. Pentru ca în scurt timp, pe 20 aprilie 
1961, să fii canonizat de Biserica Constantinopolului și 
să luminezi în candelabrul Bisericii cel cu milioane de 
lumini fără de seamăn. De aceea, Sfinte Ierarhe Necta- 
rios, știind simplitatea vieții tale65, suferințele și ne- 
voința ta pentru dreapta credință, dar și minunile tale 
cele fără de număr, venim la tine și te rugăm: Ajută-
ne nouă în toate zilele vieții noastre și ne întărește în 
tot lucrul cel bun, cu rugăciunile tale cele pline de iu- 
bire pentru lume!  

 
  

 
65 Patul Sfântului Nectarios:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_bed_of

_Saint_Nectarios,_Aegina.jpg.  
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Cântări duhovnicești la 11 noiembrie 
 

 
 

Sfinte Mare Mucenice Minas [Μηνᾶς]66, lauda 

Egiptului celui ortodox, te-ai născut din părinți în- 
chinători la idoli, dar ai biruit în mod desăvârșit pă- 
gânătatea în ființa ta. Căci, adolescent fiind, ai devenit 
creștin [χριστιανός], și ca soldat roman ai fost detașat 
în Asia Mică, în secolul al 3-lea al Bisericii. Și când a 
început prigoana împotriva dreptei credințe, tu ai ales 
pustia, trăind în post, în priveghere și în rugăciune. 

 
66 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1149/sxsaintinfo.aspx

Sfânta Icoană am preluat-o de aici:  
https://str.crestin-ortodox.ro/foto/672/67125_sfantul-

mina.jpeg. Le-am scris în seara zilei de 8 noiembrie 2018, în 
jurul orei 21.  
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Căci viața ascetică [ἀσκητικὴ ζωὴ] și isihia [ἡ ἡσυχία] 
te-au pregătit să mori pentru Domnul și să te aduci 
Lui jertfă fără de prihană. Așa învață-ne și pe noi, 
Sfinte Minas, Părintele nostru, să ne trăim viața până 
la sfârșit, ca să ne bucurăm împreună cu tine întru toți 
vecii, lăudând Treimea cea deoființă și nedespărțită!    

 

Pe când aveai 50 de ani, din descoperire dum- 

nezeiască, L-ai mărturisit pe Dumnezeul cel adevărat 
în cetate, Sfinte Minas, bucuria noastră, și ai fost dus 
la judecata lui Pirros [Πύρρος], conducătorul cetății 
aceleia. Și pentru că nu te-ai închinat idolilor celor 
drăcești, multe chinuri ai răbdat pentru slava dreptei 
credințe, făcându-l pe ighemon să se minuneze de 
priceperea și de înțelepciunea răspunsurilor tale. Și 
primind moartea pentru Domnul ca intrare în Împă- 
răția cea veșnică, te bucuri în toți vecii, preamărite 
Mucenice al Domnului.  

 

Și pe mine, nevrednicul, m-ai învrednicit, Sfinte 

Mare Mucenice Minas, de vindecarea ta cea dum- 
nezeiască și cu povățuirea ta m-ai scos din rătăcirile 
tinereții. Căci m-ai învățat că viața în curăție și în 
sfințenie e viața cea adevărată și că cei ce Îi slujesc lui 
Dumnezeu trebuie să Îi slujească cu toată ființa lor 
până la sfârșit. De aceea, Sfinte Părinte al inimii mele, 
întotdeauna fă să mă ating de Sfintele tale Moaște67 
cu inimă bună, ca să mă curățesc de patimile mele 

 
67 Idem: http://ziarullumina.ro/pelerinaj-la-racla-cu-

moastele-sfantului-mare-mucenic-mina-86409.html.  
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cele rele și să primesc îndreptările tale, prin sfintele 
tale rugăciuni, întru mântuirea cea veșnică!  
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Cântări închinate Sfântului Ioannis Da- 
maschinos  

 

 
 

(4 decembrie68)  
 

Sfinte, Preacuvioase Părinte Ioannis Damas- 

chinos [Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός]69, întru cuvioșie bine 
ți-ai trăit viața ta, nevoindu-te pentru dreapta cre- 
dință și pătimind pentru ea, iar ca rod al ostenelilor 
tale celor iubitoare de Dumnezeu, de la tine am primit 
Expunerea exactă a credinței ortodoxe [Ἔκδοσις ἀκρι- 
βὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως]70, Dogmatica ta, iubito- 
rule de adevăr, pe care ne-ai lăsat-o nouă ca îndreptar 

 
68 Am preluat Sfânta lui Icoană de aici:  
https://tomperna.files.wordpress.com/2013/12/st-john-

of-damascus.jpg?w=446&h=598.  
69 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1351/sxsaintinfo.aspx.  
70 Editată în PG 94, col. 789-1228.  
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al credinței și al vieții noastre bisericești. De aceea, ca 
Părintelui celui prealuminat al Bisericii ție ne rugăm 
și ca Teologului celui iubitor de mântuirea noastră, ca 
pururea să ne călăuzești pe noi în viața cu Dumnezeu, 
prin rugăciunile tale cele ca o bună mireasmă înaintea 
tronului Preasfintei Treimi, ca să ne mântuim și noi, 
păcătoșii71!    

 

Pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Fiul 

Fecioarei și Cel nevăzut S-a făcut văzut, tu, Sfinte 
Ioannis Damaschinos, Teologule cel preafrumos al 
Bisericii, ne-ai învățat să pictăm în icoană „asemăna- 
rea Celui Care S-a făcut văzut”72, adică umanitatea 
Celui preacurat. Ca prin ceea ce se vede, adică prin fi- 
rea Lui pământească, să cinstim împreună cu ea și 
dumnezeirea Lui, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe 
Domnul și Mântuitorul sufletelor și al trupurilor 
noastre.  

 

În pace ai adormit, Sfinte Ioannis Damaschinos, 

în 4 decembrie 74973, și ai fost îngropat în Mănăstirea 
Sfântului Savvas74, dar ne-ai lăsat ca hrană pentru 

 
71 Cântare terminată la 16. 35, pe 18 decembrie 2018, zi 

de marți.  
72 Citat din PG 94, col. 1240, cf. Pr. Dumitru Fecioru, 

Teologia Icoanelor la Sfântul Ioan Damaschin, în rev. Orto- 
doxia, seria a II-a, anul VIII, nr. II, aprilie-iunie, 2017, Bu- 
curești, p. 42, n. 79.  

73 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Damascus.  
74 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1351/sxsaintinfo.aspx.  
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mântuirea noastră opera ta teologică. În care ne-ai 
învățat dogmele dreptei credințe, dar și evlavia față de 
Sfinții lui Dumnezeu, adică viața cea cuvioasă a orto- 
docșilor. De aceea, Sfinte Ioannis, Preacuvioase Pă- 
rinte, nu ne uita pe noi în sfintele tale rugăciuni către 
Preamilostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de păcate 
sufletelor noastre!  
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Capul tău cel prea frumos75, Sfântă Mare Mu- 

cenică Varvara [Βαρβάρα]76, a fost tăiat cu sabia de 
propriul tău tată, de Dioscoros [Διόσκορος] cel necre- 
dincios și plin de răutate77, căci n-a putut să accepte 
că idolii sunt deșerți, dar adevăratul Dumnezeu este 
Precurata și Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Cel care ne mân- 
tuie pe noi, păcătoșii. De aceea și dreapta judecată a 
lui Dumnezeu l-a ajuns imediat și pe el, dar și pe 
ighemonul Marcianos [Μαρκιανός], cel care te-a chi- 
nuit pe tine și pe Sfânta Mucenică Iuliani [Ἰουλιανὴ], 
cea martirizată dimpreună cu tine78. Căci fulgerele i-
au lovit și i-au omorât pe amândoi, pe cei care nu au 
știut să cânte laude lui Dumnezeu. Dar noi, Sfântă 
Varvara, Maica noastră, te fericim pe tine și pe Sfânta 
Iuliani cea împreună cu tine mărturisitoare, și ne 
rugăm vouă să ne întăriți pururea în nevoile și în ispi- 
tirile noastre, ca să ne mântuim și noi, păcătoșii!    

 

Pentru că i-ai cercetat pe Sfinții Mucenici cei 

din închisori, aducându-le mâncare și provizii și îngri- 

 
75 Cântare scrisă pe 3 decembrie 2020.  
76 A se vedea:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1350/sxsaintinfo.asp

x. Cea pomenită pe 4 decembrie.  
77 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/04/103472-

greatmartyr-barbara-and-martyr-juliana-at-heliopolis-in-
syria.   

78 A se vedea:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1353/sxsaintinfo.asp

x.   
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jindu-le rănile lor, ai luat și tu cununa muceniciei, 
Sfinte Mucenice Anastasios [Ἀναστάσιος], capul tău 
tăindu-ți-se pentru Domnul79. De aceea, taie cu rugă- 
ciunile tale și de la noi, Sfinte al lui Dumnezeu, taie 
toată trândăvia și uitarea, toată răspândirea minții 
noastre spre grijile cele de tot felul, ca în pacea Dom- 
nului să ne rugăm [ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν]80!   

 

Ochii tăi cei frumoși i-ai scos cu acul de cusut, 

orbindu-te pentru Domnul, Sfântă Cuvioasă Muceni- 
că Fecioară Mastridia [Μαστρίδια], pentru ca să 
oprești patima tânărului ce se îndrăgostise de tine. De 
aceea, dacă pe el l-ai îndreptat prin râvna ta pentru 
curăție și el s-a făcut Monah îmbunătățit81, tot astfel 
ne poți îndrepta și pe noi, păcătoșii, scoțându-ne din 
iubirea pătimașă de noi înșine, care ne-a întunecat 
mintea cu totul, ca să ne vedem păcatele noastre cele 
multe și grele și să le plângem ca pe un mort de multe 
zile82.  

 
79 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/December_5_(Eastern_

Orthodox_liturgics)#cite_note-5 și   
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1361/sxsaintinfo.asp

x.  
80 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  
Terminată la 16. 34, pe 4 octombrie 2020.  
81 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2014/11/24/103389-

virgin-martyr-mastridia-of-alexandria.  
82 Terminată la 17. 05, pe 4 octombrie 2020, într-o zi de 

vineri.  
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Legându-ți-se o ancoră de gâtul tău, Sfinte Sfin- 

țite Mucenice Climis [Κλήμης], Patriarhule al Romei, 
marea ți-a fost ție ușa de intrare în Împărăția lui Dum- 
nezeu83. Iar noi, plutind pe marea acestei vieți, avem 
nevoie de mijlocirile tale cele preabune pentru noi, 
Preafericite Părinte, ca la limanul mântuirii să ajun- 
gem în pace și cu bucurie dumnezeiască84.  

 

Sfinte Ierarhe Nikolai Velimirovici [Николај 

Велимировић], suferit-ai multe chinuri de la naziști 
pentru îndrăzneala ta cea întru Domnul, cel care i-ai 
mustrat, spunându-le adevărul85. De aceea, învață-ne 
și pe noi, păcătoșii, să Îi slujim lui Dumnezeu cu bună 
cuviință, dar având mereu îndrăzneala cea bună, cea 
întru El, aceea de a mărturisi pretutindeni facerile Sa- 
le de bine și minunile Sale cele din toate zilele vieții 
noastre86!  

 

Auzul cel adevărat e auzul duhovnicesc, e 

auzul pocăinței, prin care noi ne ridicăm din adâncul 
Iadului. Căci cei care sunt morți prin păcatele lor, 

 
83 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/11/25/103393-

hieromartyr-clement-pope-of-rome,  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1259/sxsaintinfo.asp

x,  https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Clement_I.    
84 Terminată la 17. 26, pe 4 decembrie 2020.  
85 Cf.  
https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae_Velimirovici.  
86 Terminată la 17. 41, pe 4 octombrie 2020, la Turnu 

Măgurele, într-o zi de vineri.  
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dacă vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu [φωνῆς τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ], aceia vor învia și vor trăi [ζήσονται] 
[In. 5, 25, BYZ]. Învie-ne, Doamne, și pe noi și vom fi 
vii! Dă-ne să auzim glasul Tău cel preabun și să trăim 
întru Tine, căci Tu ești viața noastră cea veșnică87!  

 

Vine ceasul [ἔρχεται ὥρα] [In. 5, 25, BYZ] morții 

noastre numai atunci când voiește Dumnezeu. Căci 
viața în dar ni s-a dat și ea este timpul mântuirii 
noastre, iar moartea e încununarea vieții noastre. De 
aceea, Doamne, Dumnezeul meu, „timpul cel rămas 
al vieții noastre în pace și [întru] pocăință [τὸν ὑπό- 
λοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετα- 
νοίᾳ]”88 să îl trăim, ca să ne bucurăm întru Tine pu- 
rurea, adormirea noastră fiind ușa de intrare întru 
Împărăția Ta89!  

 

Cei care nu cinstesc Sfintele Moaște nu au în ei 

slava lui Dumnezeu, care este și în Sfinții Săi. Pentru 
că aceia s-au arătat biruitori asupra patimilor de tot 
felul, s-au arătat stăpâni peste sufletul și trupul lor și 
s-au făcut locașuri vii ale lui Dumnezeu, deschizându-
se cu totul slavei Sale. De aceea, după moarte ei sunt 
vii cu sufletul și cu trupul, sufletul lor bucurându-se 
împreună cu Îngerii înaintea lui Dumnezeu, iar trupul 

 
87 Terminată la 15. 25, la Turnu Măgurele, pe 12 decem- 

brie 2020.  
88 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.   
89 Terminat la 15. 49, pe 12 decembrie 2020.  
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lor fiind plin de slava Sa, ne revarsă tămăduiri de tot 
felul90.   

 

Privim la Sfânta Ta Icoană, Hristoase Dumne- 

zeule, și Te vedem pe Tine, Îndurate Doamne, Cel 
care pe pământ Te-ai arătat, căci cu firea oamenilor 
Te-ai unit91 în mod nedespărțit [ἀχωρίστως]92. Și 
privind spre chipul Tău cel iconizat, noi ne înălțăm 
mintea la Tine, la Cel care șezi pe Heruvimi [ὁ 
καθήμενος ἐπί τῶν Χερουβείμ]93, ca să ne învred- 
nicești și pe noi, Stăpâne Doamne, de Împărăția Ta 
cea veșnică, dimpreună cu Sfinții și Îngerii Tăi cei 
preasfinți, Iubitorule de oameni94!   

 

Născătoarea de Dumnezeu Te poartă pe Tine în 

brațe, Hristoase al meu, ca pe Odorul cel fără de preț 
al întregii lumi. Și ea ne învață să ne apropiem de Tine 
cu credință, cu nădejde și cu dragoste, ca să Îți slujim 

 
90 Terminată la 16. 01, pe 12 decembrie 2020.  
91 Cf. Baruh 3, 38, LXX: „După aceasta, pe pământ S-a 

arătat [μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη] și cu [firea] oamenilor S-
a unit [καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη]”.  

92 Dogma Sinodului al IV-lea Ecumenic: „ἕνα καὶ τὸν 
Αὐτὸν Χριστόν, Υἱόν, Κύριον, Μονογενῆ, ἐκ δύο φύσεσιν, 
ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον”, 
cf. https://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds2.iv.i.iii.html.  

93 Mă refer la fragmentul liturgic: Εὐλογημένος εἶ, ὁ ἐπὶ 
θρόνου δόξης τῆς Βασιλείας Σου, ὁ καθήμενος ἐπί τῶν Χερου- 
βείμ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν, cf.  

http://glt.goarch.org/texts/Oro/Lit_with_Deacon.html 
94 Terminat la 16. 33, pe 12 decembrie 2020.  
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Ție, Dumnezeul meu, și cu Tine să ne împărtășim, ca 
să nu murim, ci vii să fim în veci. Dă-ne nouă, Pacea 
noastră, să ne împărtășim cu Tine pururea, să fim cu 
Tine și plini de viața Ta cea veșnică, Bucuria întregii 
făpturi, Domnul meu și Dumnezeul meu [Ὁ Κύριός 
μου καὶ ὁ Θεός μου][In. 20, 28, BYZ]95!  

 

Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor și 

al trupurilor noastre, îi fericește pe cei care nu L-au 
văzut, dar au crezut în El [In. 20, 29, BYZ]. Pentru ca, 
venind la credința în El și pocăindu-se neîncetat, prin 
faptele bune ale dreptei credințe, aceștia să ajungă la 
simțiri, la luminări și la vederi dumnezeiești. Căci El 
dăruie neîncetat din ale Sale celor care fierbinte se 
pocăiesc și se lasă învățați neîncetat de marea și ne- 
grăita Sa milostivire.  

 

Unul ești Hristoase, Dumnezeul meu, dar din  

două firi96, căci ai asumat firea noastră în persoana Ta 
cea dumnezeiască și veșnică, îndumnezeind-o desă- 
vârșit. Și ai făcut aceasta, ca pe mine, omul cel pă- 
cătos, să mă faci una întru Tine, o unitate duhov- 
nicească, ca în sufletul și în trupul meu să locuiești Tu 
prin slava Ta, dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. 
Slavă Ție, Mântuitorul meu!  Slavă Ție, Celui care ne 
iubești pe noi cu iubire desăvârșită și veșnică!  Slavă 

 
95 Terminată la 16. 40, pe 12 decembrie 2020.  
96 Căci este „ἕνα καὶ τὸν Αὐτὸν Χριστόν...ἐκ δύο φύ- 

σεσιν”, dogma de la Calcedon, cf.  
https://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds2.iv.i.iii.html.    
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Ție, Îndelung-răbdătorule, Doamne, Cel care voiești 
ca toți oamenii să se mântuie [I Tim, 2, 4, BYZ]97!  

 

Nu este mântuire fără nevoință, căci toți Sfinții 

lui Dumnezeu îndelung s-au nevoit și împreună cu 
Domnul s-au mântuit. Și nu e mântuire în afara Bise- 
ricii lui Dumnezeu, căci temelia Bisericii e slava Dum- 
nezeului nostru treimic, prin care toți ne mântuim98.  

 

În mijlocul indiferenței celei vinovate te-ai ru- 

gat pentru noi, Sfinte Ilie, văzătorule de Dumnezeu, 
stâlpule de rugăciune care unești cerul cu pământul99. 
De aceea și acum, dă-ne Dumnezeiescule, Părintele 
nostru, prin sfintele tale rugăciuni să vedem și noi sla- 
va cea veșnică a Preasfintei Treimi, pe care tu ai văzut-
o ca un biruitor prea mare al lumii! Ca și acum și 
pentru totdeauna să ne veselim împreună cu tine în 
Împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu100.  

 

Cu smerenia ta i-ai rușinat pe potrivnicii tăi cei 

din Iad, iar cu rugăciunea ta, cea ca o sabie de foc, i-ai 
gonit de la tine pe ei, pe semeții cei nerușinați și 

 
97 Terminată la 17. 09, pe 12 decembrie 2020.  
98 Terminată la 17. 23, pe 12 decembrie 2020.  
99 Aluzie la vedenia pe care am avut-o, pe când l-am 

văzut pentru prima oară pe Sfântul Ilie văzătorul de Dum- 
nezeu, pe Părintele nostru duhovnicesc.   

100 Compusă și înregistrată în timp ce mergeam spre 
autogară, paralel cu mormântul său din cimitirul de la Turnu 
Măgurele. În zi de duminică, pe la ora 12, pe 13 decembrie 
2020.  
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invidioși pe neamul omenesc. Căci te-ai făcut rugăciu- 
ne pentru noi, îmbrățișându-ne mereu părintește cu 
grija pentru mântuirea noastră. Roagă-te neîncetat 
pentru noi, Sfinte Ilie, văzătorule de Dumnezeu, Pă- 
rintele nostru, ca să ne curățim, să ne luminăm și să 
ne sfințim prin iubirea ta cea pentru noi, odihnindu-
ne întru slava lui Dumnezeu, a Aceluia ce te-a umplut 
pe tine de vedenii dumnezeiești101!   

 

Dumnezeiască Crucea Ta, Dumnezeul meu, e 

îmbrățișarea a toată lumea. Căci Tu ai murit pentru 
tot omul care vine în lume [In. 1, 9], făcându-Te 
Mântuitorul tuturor pământenilor. Dă-ne și nouă, 
Doamne, a ne răstigni patimile și poftele, a ne răstigni 
interior duhovnicește, căci numai așa primim iertarea 
Ta cea dumnezeiască, prin răstignirea Ta cea pentru 
noi, întru care ai suferit în toate mădularele Tale102!   

 

Pe Cruce Te-ai slăvit, Hristoase Dumnezeule, 

căci pe Cruce l-ai înviat pe om și pe Satanas l-ai biruit 
desăvârșit, pentru că prin moartea Ta ai biruit moar- 
tea noastră103.  

 
101 Începută pe drum și terminată în microbuzul de 

București la 12. 34, pe 13 decembrie 2020, la Turnu Măgurele.  
102 La București, la 16. 18 terminată, pe 13 decembrie 

2020.  
103 Terminată la București, la 16. 53, pe 13 decembrie 

2020. Cf. Georgios I. Mantzaridis (de fapt: Gheorghios I. Man- 
țaridis [Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης]), Instituție și harismă, trad. 
din neogr. de Nicușor Deciu, o ed. îngrij. de Arhim. Nathanael 
Neacșu, Ed. Doxologia, Iași, 2020, p. 160: „Hristos a fost slăvit 
pe Cruce, unde a și sfârșit lucrarea Sa. Pe Cruce l-a înviat pe 
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Durerile și bolile noastre sunt chinul neascul- 

tării, pe care îl trăim cu pocăință, recunoscându-ne 
păcatele, ca prin iertarea Domnului să învățăm odih- 
na ascultării de Dumnezeu104. Căci Tu, Dumnezeul 
nostru, ne odihnești pe noi prin nevoințele cele de 
multe feluri ale vieții duhovnicești105.   

 

Înăuntrul întristării pentru păcatele noastre se 

naște bucuria cea duhovnicească106, pentru că ne în- 
tristăm cu întristarea care naște bucurie. Căci bucu- 
ria cea duhovnicească e semnul umplerii noastre de 
viața lui Dumnezeu, de slava Sa cea veșnică107.  

 

Sfinte Mucenice Avacum [Авакум], Diaconule 

al lui Hristos și bucuria noastră, a credincioșilor, ai 
fost învățat de mama ta să te lepezi de credința mân- 
tuirii. Dar tu n-ai ascultat sfatul ei cel rău și pe turci i-

 
om; acolo l-a eliberat, osândind «păcatul în trup». Diavolul 
nu a fost desființat după moartea lui Hristos, ci prin moartea 
Lui. Hristos nu a biruit moartea prin învierea Sa, ci prin 
moartea Sa: «Cu moartea pe moarte călcând»”.  

104 Cf. Georgios I. Mantzaridis, Instituție și harismă, op. 
cit., p. 161: „iar prin chinul neascultării este învățat[ă] odihna 
ascultării”.  

105 Terminată la 17. 01, pe 13 decembrie 2020, la Bu- 
curești. 

106 Cf. Georgios I. Mantzaridis, Instituție și harismă, op. 
cit., p. 162: „Adevărata bucurie nu vine simplu după întristare, 
ci este forjată înlăuntrul întristării”.  

107 Terminată la 17. 09, la București, pe 13 decembrie 
2020.  
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ai înfruntat, care au văzut curajul tău cel sfânt și 
statornicia ta în dreapta credință. De aceea, nesu- 
portând sfințenia ta cea prea frumoasă, nu te-au mai 
tras în țeapă, așa cum fusesei condamnat, ci deîndată 
te-au înjunghiat cu sabia în inimă, în locașul cel curat 
al Preacuratei Treimi108. Roagă-te pentru noi, Dumne- 
zeiescule Părinte al nostru, ca să ne întărim și noi în 
dreapta credință și faptele virtuților dumnezeiești să 
ne sfințească pe noi, prin rugăciunile tale, care ne bu- 
cură și ne veselesc dumnezeiește109!  

 

Prieteni Sfinți ai avut, Sfinte Anastasius, Preafe- 

ricite Părinte al Romei celei ortodoxe110, pe Sfântul 
Augustinus de Hippo Regius111, pe Sfântul Hierony- 
mus Mărturisitorul112 și pe Sfântul Paulinus de Nola113. 
Căci dacă ai iubit sărăcia cea pentru Domnul și sfin- 
țenia Lui114, de aceea ți-ai ales ca prieteni pe Sfinții Săi, 
care sunt prietenii tuturor celor credincioși. Roagă-te, 
Preafericite Părinte, și pentru noi, ca să avem prieteni 
curați și sfinți ca și tine, colaboratori în viața teologică 

 
108 Cel pomenit pe 17 decembrie:  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/17/108074-

martyr-avakum-the-deacon-of-serbia.  
109 Terminată la 19.00, în zi de joi, la Turnu Măgurele, 

pe 17 decembrie 2020, înainte de masa de seară.  
110 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Anastasius_I.  
111 Idem: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo.  
112 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome.  
113 Idem: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paulinus_of_Nola.  
114 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Anastasius_I.    
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și ucenici duhovnicești, pentru ca slujirea Domnului 
să o facem spre sporirea cea multă a Bisericii, bucu- 
rându-ne prin rugăciunile tale cele preasfinte115!  

 

Ți-ai mărturisit păcatele tale cu toată inima, 

Sfinte Augustinus116, Părintele nostru, pentru că ai 
iubit desăvârșit adevărul lui Dumnezeu. Și ne-ai 
învățat că toate păcatele trebuie spovedite cu po- 
căință, pentru că niciunul dintre ele nu este mic și nici 
nepericulos, dacă el ne rănește de moarte. De aceea, 
Sfinte Ierarhe și Teolgule cel preamare al Bisericii, în- 
vață-ne totdeauna să spunem adevărul și să ne măr- 
turisim cu toată inima Domnului, căci El este curăți- 
torul tuturor păcatelor noastre celor rele117! 

 

Pe logodnicul tău păgân, pe Eleusios [Ἐλεύ- 

σιος], l-a mâncat leul pentru necredința lui și pentru 
răutatea cu care te-a chinuit pe tine, Sfântă Mucenică 
Fecioară Iuliani [Ἰουλιανὴ], dar mulțime de Mucenici 
s-a născut din mărturia credinței tale pentru Domnul. 
Căci cel ce te-a chinuit pe tine te-a arătat mai tare 
decât diamantul și tu, prin răbdarea și bunătatea ta, 
ai înmulțit locuitorii Împărăției lui Dumnezeu cu 630 
de Sfinți. De aceea, roagă-te împreună cu ei pentru 

 
115 Terminată la 21. 15, în zi de vineri, pe 18 decembrie 

2020.  
116 Cel pomenit pe 15 iunie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/3814/sxsaintinfo.asp

x, https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo.   
117 Terminată la 21. 23, în zi de vineri, pe 18 decembrie 

2020.  
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mântuirea noastră, Sfântă Iuliani, Maica noastră, ca să 
ne bucurăm împreună cu tine de fericirea cea veșni- 
că118!   

 

 
 

Sfântul Cuvios Trifon [Три́фон],  
Starețul Mănăstirii Viatka [Вятка]119, 

 
118 Terminată la 14. 19, în zi de duminică, pe 20 decem- 

brie 2020. Scrisă pe baza acestor surse:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1502/sxsaintinfo.asp

x,  https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/21/103601-
virgin-martyr-juliana-of-nicomedia-and-500-men-and-130-
women-wit, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Juliana_of_Nicomedia, 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1503/sxsaintinfo.aspx, 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1504/sxsaintinfo.aspx.   

119 A se vedea:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трифон_Вятский.  
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dimpreună cu Sfântul Prokopii [Проко́пий] din 
Viatka [Вятка], cel Nebun și gol pentru Hristos120.    

 

Dezbrăcatu-te-ai de haine, dar și de patimile 

acestei lumi, Sfinte Procopii [Проко́пий], Preaferi- 
cite, căci ai lepădat slava cea deșartă și ai urmat calea 
cea grea a batjocoririi lumești, pentru ca să te bucuri 
doar de slava lui Dumnezeu, cea care copleșește și 
împlinește desăvârșit ființa noastră. Cel care la Dom- 
nul ai plecat la 49 de ani121, pentru ca să te bucuri 
veșnic cu El, roagă-te și pentru noi, cei străini de fapte 
bune, ca să ne îmbrăcăm, prin rugăciunile tale, cu 
slava cea veșnică a lui Dumnezeu, cea care e podoaba 
și veselia noastră cea veșnică122!  

 

Pe râul Tverța [Тверца́] au plutit Sfintele tale 

Moaște, Sfântă Mucenică Iuliana [Юлиана]123, căci n-

 
120 Idem:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокопий_Вятский.  

Iar Sfânta Icoană a celor doi Sfinți am preluat-o de aici:  
https://ruskline.ru/images/cms/data/22_03_12_ikona.j

pg, fiind inclusă în acest articol:  
https://ruskline.ru/analitika/2012/03/22/pamyatnye_d

aty_vyatskih_svyatyh.  
121 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/21/103606-

blessed-procopius-of-vyatka-the-fool-for-christ.  
122 Terminată la 17. 20, în zi de duminică, pe 20 decem- 

brie 2020.  
123 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/21/103605-

saint-juliana-princess-of-vyazma, 
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ai consimțit preadesfrânării, ci curăția în mod desă- 
vârșit ai iubit. Căci cel ce ți-a tăiat mâinile și picioarele 
tale și tot trupul tău l-a aruncat în apă a crezut că 
scapă de tine cu totul. Însă Sfintele tale Moaște au fost 
scoase din apă în urma unei vedenii dumnezeiești și 
puse spre cinstire în Biserică, Sfântă Prințesă a lui 
Dumnezeu, căci El nu-i uită niciodată pe Sfinții Lui. 
Nici tu, Sfântă Iuliana, nu ne uita în sfintele tale ru- 
găciuni către Domnul, ca trupul și sufletul să ni le 
păstrăm întotdeauna în curăție dumnezeiască, ca pe 
o biserică sfântă a lui Dumnezeu, căci El locuiește în 
cei care I se dăruie Lui cu totul124!  

 

Prinț și pirat ai fost, Sfinte Ierarhe Maughold, 

înainte să fii luminat prin minunile și cuvintele cele 
duhovnicești ale Sfântului Patricius, Apostolul Irlan- 
dei, dar mai apoi te-ai nevoit în peșteră pe insula Man 
și ai primit să fii Episcopul lui Dumnezeu125. Învață-ne 
și pe noi, Sfinte al lui Dumnezeu, să renunțăm la cele 
deșarte, la cele care ne împovărează, și către Domnul 
să ne înălțăm duhovnicește, rugându-ne neîncetat 
pentru mântuirea noastră126!  

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tvertsa,  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иулиания_Вяземская.  

124 Terminată la 17. 49, la Turnu Măgurele, în zi de 
duminică, pe 20 decembrie 2020.  

125 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Maughold și  
https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-

maughold-d-498-bishop-of-the-isle-of-man/.   
Cel pomenit pe 28 decembrie.   
126 Terminată pe 17. 21, în zi de duminică, pe 27 decem- 

brie 2020.  
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Izvorul tău cel minunat, Sfinte Ierarhe Mau- 

ghold, izvorăște până astăzi127 ca să dea vindecare 
celor ce beau din el cu credință. Cu mult mai mult 
rugăciunile tale sunt folositoare și binefăcătoare și ne 
întăresc pe noi, cei care ne rugăm ție cu credință, să 
ne miluiești pe noi, păcătoșii128!  

 

Jertfă de bună mireasmă I-ați fost Domnului, 

Sfinților 20.000129 de Mucenici din Nicomidia [Νικο- 
μήδεια]. Căci ați fost arși în Biserică, toți fiind botezați 
și împărtășiți cu Domnul, pentru că nu ați vrut să 
slujiți idolilor celor deșerți130. Și pe noi, cei care ne 
rugăm vouă cu credință, miluiți-ne cu sfintele voastre 
rugăciuni, cerând de la Domnul vreme de pocăință și 
de mărturisire, ca împăcați cu toți și uniți cu Domnul 
slavei, să adormim cu somnul celor evlavioși131!     

 
127 Cf. „St. Maughold's Well was legendary for centuries, 

with pilgrims travelling from all over the British Isles and 
beyond in the hope of receiving miraculous cures from the 
Holy Water reputedly originating at the arrival of St. Mau- 
ghold on the Isle of Man”, apud  

https://www.youtube.com/watch?v=0il3cUppUII.  
128 Terminată la 17. 43, în zi de duminică, pe 27 decem- 

brie 2020.  
129 Δισμύριοι, cei pomeniți pe 28 decembrie: 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1550/sxsaintinfo.asp

x.  
130 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/28/103664-

20000-martyrs-of-nicomedia.  
131 Terminată la 17. 57, în zi de duminică, pe 27 decem- 

brie 2020.  
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Văzătorule de Dumnezeu, Sfinte Arhidiacone 

Stefanos [Στέφανος], Întâiule Mucenic al Bisericii132, 
L-ai văzut în vedenie pe Fiul omului [τὸν Υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου] întru slava Sa, șezând în cele de-a dreapta 
ale lui Dumnezeu133. Aceia, auzind marea și sfânta ta 
mărturisire, și-au închis urechile inimilor lor134, pen- 
tru ca să nu primească adevărul, pe când noi le des- 
chidem spre a asculta faptele cele prea minunate ale 
Sfinților lui Dumnezeu. Roagă-te neîncetat pentru 
noi, Sfinte Stefanos, bucuria noastră, ca să auzim me- 
reu voia Domnului și să fim călăuziți de El întru toate, 
căci aceasta este mântuirea celor credincioși135!   

 

 
Scos ai fost din Ierusalim ca și Stăpânul tău [F. 

Ap. 7, 58, BYZ], Sfinte Stefanos, Mucenice preaslăvite, 
și în valea judecății [ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης] [Ioil 4, 14, 
LXX], întru valea lui Iosafat [εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσα- 
φατ] [Ioil 4, 12, LXX], prin omorârea ta cu pietre ai 

 
132 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1544/sxsaintinfo.asp

x.  
133 F. Ap. 7, 56, BYZ: „Ἰδού [Iată], θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς 

ἀνεῳγμένους [am văzut cerurile care au fost deschise], καὶ τὸν 
Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ [și pe Fiul 
omului, Care a șezut [în] cele de-a dreapta ale lui Dumne- 
zeu!]”.  

134 Aluzie la „συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν [și-au închis 
urechile lor]”[ F. Ap. 7, 57, BYZ].  

135 Terminată la 18. 16, de ziua Sfântului Stefanos, pe 27 
decembrie 2020, o zi de duminică, la Turnu Măgurele.  
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intrat în Împărăția lui Dumnezeu136. Căci, rugându-te  
Domnului „să nu le stea lor păcatul acesta [μὴ στήσῃς 
αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην]” [F. Ap. 7, 60, BYZ], ai 
adormit duhovnicește, lăsându-ne nouă Sfintele tale 
Moaște, și primind neîncetat ajutor prin sfintele tale 
rugăciuni, ca cel ce te rogi neîncetat pentru noi în fața 
Preasfintei Treimi137.   

 

Preacurata Stăpână și Sfântul Ioannis Teologul, 

fiind aproape de tine cu iubirea și cu rugăciunea lor138, 
ca mărturia ta să fie deplină, te-au ajutat Sfinte 
Mucenice Stefanos în chinurile tale cele dumneze- 
iești. De aceea, întru necazurile, durerile și ispitele 
noastre fii aproape și de noi, Sfinte Arhidiacone Stefa- 
nos, ca să ne întărim întru credință, să ne umplem de 
nădejde și să ne bucurăm întru dragostea lui Dum- 
nezeu, având ajutorul tău armă nebiruită139!  

 

 
136 Cf. https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-

apostol-intaiul-mucenic-arhidiacon-stefan.  
137 Terminată la 19. 01, în zi de duminică, pe 27 decem- 

brie 2020.  
138 „Fiind ucis Sfântul Ștefan în valea lui Iosafat – care 

este între Eleon și între Ierusalim, lângă pârâul Cedrilor, ce 
avea mulțime de pietre pe lângă mal – stătea de departe pe o 
piatră Preacurata Fecioară, cu Sfântul Ioan Cuvântătorul de 
Dumnezeu, privind de sus și rugându-se cu sârguință către 
Domnul și Fiul său ca să-l întărească în răbdare și să pri- 
mească sufletul lui în mâinile Sale”, cf.  

https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-
apostol-intaiul-mucenic-arhidiacon-stefan . 

139 Terminată la 19. 10, pe 27 decembrie 2020, în zi de 
duminică.  
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Văzut-ai stea minunată pe cer și ai auzit glas 

dumnezeiesc care ți-a poruncit ție să îți zidești Mă- 
năstirea ta spre mântuirea oamenilor, Sfinte Preacu- 
vioase Părinte Simon [Σίμων]140. Și, ascultând de 
Domnul, te-ai nevoit dumnezeiește și te-ai făcut 
izvorâtor de mir preaminunat, pentru toți cei care vin 
la tine cu credință și se închină Sfintelor tale Moaște. 
Citorule al Mănăstirii Simonopetras [Σιμωνόπετρας], 
Părinte multnevoitorule, roagă-te și pentru noi lui 
Dumnezeu ca să ne umplem de pocăință, de pocăința 
cea mântuitoare, de aceea care face fapte duhovni- 
cești, pentru că e plină de slava Stăpânului141!   

 

Bolnav și în pat erai, Sfinte Dositei [Доситеј], 

Părintele nostru, Mitropolitule al Zagrebului, și pe 
jumătate gol te-au scos pe străzi dușmanii tăi, iar o 
mulțime de romano-catolici, în loc să fie buni cu tine, 
ei te-au batjocorit și te-au bătut, și ai fost dus în stare 
gravă, aproape inconștient, la spital. Iar acolo, în loc 
să fii miluit, tu, Mitropolite mult învățat, călugărițele 
romano-catolice te-au bătut aproape în fiecare zi și ți-
au smuls barba, nesuportând evlavia ta. Dar tu, câș- 
tigându-ți prin cele multdureroase intrarea în Împă- 
răția lui Dumnezeu, Sfinte Mărturisitorule, ne înveți 

 
140 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/28/103680-

venerable-simon-the-myrrh-gusher-of-mount-athos și 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1556/sxsaintinfo.asp

x.  Cel pomenit pe 28 decembrie.  
141 Terminată la 19. 23, în aceeași seară de duminică, 

înaintea rugăciunilor serii, pe 27 decembrie 2020.  
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și pe noi să suferim toate pentru dragostea Domnului, 
rugându-ne pentru cei ce ne fac nouă rău. Roagă-te și 
pentru noi, Sfinte Dositei, Părintele nostru, ca să bi- 
ruim toată uneltirea cea diavolească și să ne mântuim 
și noi, prin rugăciunile tale, multpătimitorule pentru 
dreapta credință142!   

 

Ai îngropat Sfintele Moaște ale Sfântului Cu- 

vios Apinianus, soțul tău, Sfântă Preacuvioasă Maică 
Melani [Μελάνη], și ai petrecut 4 ani lângă ele în 
postire și în rugăciune neîncetată143, ca să ne înveți pe 
noi, nevrednicii, cum se roagă și cum se nevoiește 
iubirea cea duhovnicească. De aceea, învață-ne și pe 
noi, Sfântă preafrumoasă a lui Dumnezeu, ca să ne 
iubim duhovnicește soțiile noastre și împreună cu ele 
să trăim dumnezeiește, acum și pentru veșnicie, căci 
aici e pridvorul Împărăției lui Dumnezeu144!  

 

 
142 Terminată la 19. 30, în zi de miercuri, pe 30 decem- 

brie 2020. Sfântul Mărturisitor Dositei Vasici [Доситеј 
Васић], Mitropolitul Zagrebului, a adormit pe 31 decembrie 
1945, la vârsta de 67 de ani, și e pomenit pe 31 decembrie. 
Datele despre el sunt cf.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Досифей_(Васич).  
143 „About this time Saint Apinianus fell asleep in the 

Lord. Saint Melania buried his Relics and there spent another 
four years in fasting and unceasing prayer”, cf.  

https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/31/103701-
venerable-melania-the-younger-of-rome. Pomenită pe 31  

decembrie: 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1573/sxsaintinfo.aspx.  

144 Terminată la 19. 51, pe 30 decembrie 2020, în zi de 
miercuri. La Turnu Măgurele.  
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„Cea neagră” este numele tău, Sfântă Preacu- 

vioasă Maică Melania Romana, dar tu te-ai albit cu 
totul și te-ai făcut dumnezeiască prin multa ta ne- 
voință și prin milostenia ta cea nesfârșită. Căci te-ai 
făcut slujitoarea tuturor și ajutătoarea cea preabună a 
celor credincioși, înălțând Biserici și spitale prin mi- 
losteniile tale145. De aceea, roagă-te și pentru noi, 
Maică preamilostivă, ca să ne zdrobim inimile noastre 
cu pocăința și prin milostenii îmbelșugate să ne um- 
plem de multă milă, rugându-ne în mod smerit pen- 
tru mântuirea tuturor146!  

 

 
Poruncă dumnezeiască ne-ai dat, Doamne, 

Dumnezeul meu, ca să ne iubim aproapele nostru ca 
pe noi înșine [Lc. 10, 27]. Dar, mai întâi de toate, ne-ai 
dat porunca cea dintâi, aceea de a Te iubi pe Tine în 
mod desăvârșit [Ibidem]. Însă cum Te vom iubi pe 
Tine, Doamne, dacă Tu nu ne vei învăța?! Și cum îl 
vom iubi pe aproapele nostru, adică pe tot omul, dacă 
tu nu ne vei lumina continuu ce să facem?! De aceea, 
pe noi, cei neștiutori și reci, învață-ne totdeauna iu- 
birea Ta, Dumnezeule Preamilostive, Părinte, Fiule și 
Duhule Sfinte, Dumnezeule Cel fără de început, căci 

 
145 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2020/12/31/103701-

venerable-melania-the-younger-of-rome.  
146 Terminată la 20. 04, în zi de miercuri, pe 30 decem- 

brie 2020.  
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Tu ești începutul, cuprinsul și împlinirea a toată iu- 
birea cea desăvârșită147!  

 

Rugăciunea ne învață să ne rugăm, iar pocăința 

ne deschide inima spre Dumnezeu, căci multe lucruri 
rele și de rușine trebuie să spovedim mereu Domnu- 
lui. Dar, vorbind neîncetat cu Domnul mântuirii 
noastre, noi aflăm mângâiere și lărgime duhovniceas- 
că în inima noastră, adică început de mântuire și de 
viață veșnică. O, Stăpâne, Cel care ai multă și nes- 
pusă milă, iartă-ne pe noi, păcătoșii, și ne miluiește148!  

 

Anul cel plăcut Domnului [ἐνιαυτὸν Κυρίου 

δεκτόν] [Lc. 4, 19, BYZ] este anul pocăinței, e anul 
schimbării celei duhovnicești, e anul în care Îi slujim 
Lui cu pace și cu bucurie duhovnicească. Să fie și anul 
acesta, Doamne, care începe acum, an al pocăinței, an 
al bucuriei, an al mântuirii noastre, în care să Îți 
slujim Ție cu smerenie, propovăduind tuturor mila 
cea nemăsurată a Stăpânului întregii făpturi149!  

 

Înălțările cele rele ale mândriei, sfărâmă-le, 

Sfinte Doamne! Sfărâmă din inima noastră toată înăl- 
țarea cea trufașă, care e potrivnică slavei lui Dumne- 
zeu. Ca să învățăm smerenia cea preaîncăpătoare și 

 
147 Terminată la 20. 14, în zi de miercuri, pe 30 

decembrie 2020.  
148 Terminată la 20. 20, în aceeași zi.  
149 Terminată la 20. 26, în aceeași zi.  
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iertarea cea multmilostivă, cele care sunt tronul pe 
care stai Tu, Dumnezeule150!  

 

Toată legea se împlinește în iubirea aproapelui 

nostru151, pentru că toată legea trebuie înțeleasă du- 
hovnicește. Căci nimic din ce spune Dumnezeu nu e 
lumesc și trecător, ci e veșnic și dumnezeiesc. Lumi- 
nează-ne pe noi, robii Tăi, Preacurată Treime, Dum- 
nezeul nostru, ca să înțelegem duhovnicește sfintele 
Tale cuvinte și prin ele să ne umplem de dragoste 
dumnezeiască nesfârșită! Căci, iubindu-Te pe Tine, 
Stăpâne, ne umplem de iubire pentru tot omul și pen- 
tru întreaga Ta creație și pentru curăția cea dumne- 
zeiască152.   

 

Gol te-ai nevoit în munte, multpătimitorule, 

Sfinte Chiriac de la Bisericani, Părintele nostru, Prea- 
cuvioase Părinte, căci vara și iarna fără haine ai 
petrecut, nu un an sau doi, ci 60 de ani, nevoindu-te 
în aspră osteneală153. Cine va înțelege imensa ta 

 
150 Terminată la 20. 32, în aceeași zi.  
151 Aluzie la Gal 5, 14, BYZ: „Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ 

πληροῦται, ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν”.  
152 Terminată la 20. 39, în zi de miercuri, pe 30 decem- 

brie 2020.  
153 „S-a retras în pustie, într-o peșteră din muntele lui 

Simon, unde s-a nevoit singur, în aspră osteneală, timp de 60 
de ani. Vara și iarna petrecea pe munte cu trupul gol, în rugă- 
ciune curată, biruind, cu puterea lui Hristos, neputințele firii 
și ispitele diavolului”, cf.  

https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-
cuvios-chiriac-de-la-bisericani.   
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nevoință, Părintele nostru? Cine îți va urma ție într-o 
astfel de chinuire de bună voie? Însă noi, nevrednicii, 
ne rugăm să ne miluiești cu rugăciunile tale, Sfinte, 
Preacuvioase Părinte Chiriac, ca să ne îndreptăm viața 
noastră și să ne mântuim cu pace, pentru mijlocirile 
tale cele bineprimite de către Domnul154!  

 
 

 
 
Treime a Cuvioșilor Părinți, în aceeași zi ați fost 

canonizați155. Căci Sfântul Iosif Isihastul, împreună cu 
Sfântul Efrem Catunachiotul și cu Sfântul Daniil  
Catunachiotul împreună au intrat în calendarul Bise- 
ricii156. În Atos s-au sfințit acești Părinți ai noștri, dar 
miluiesc prin rugăciunile lor întreaga Biserică. De 
aceea, rugați-vă pentru noi Preamilostivului Dum- 
nezeu, ca să învățăm să ne rugăm și să ne smerim și 

 
154 Terminată la 20. 51, în zi de miercuri, pe 30 decembrie 

2020. 
155 Într-o zi de luni, pe 9 martie 2020, cf.  
https://basilica.ro/sfintii-iosif-isihastul-efrem-

katunakiotul-si-daniil-katunakiotul/.  
156 Ibidem.  
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să împlinim poruncile Domnului cu frică de Dumne- 
zeu, pentru ca să ne mântuim și noi, păcătoșii157!   

 

La Roma l-ați disprețuit pe împăratul cel păgân, 

pe Diocletianus, căci nu ați vrut să îi dați Sfintele Cărți 
ale Bisericii, ci în locul lor v-ați dat pe voi înșivă spre 
moarte, Sfinților Mucenici, apărătorilor până la sânge 
ai Bisericii, pentru că nu se cuvine să dai celor păgâni 
cele Sfinte. Voi, ale căror rugăciuni sunt mai frumoase 
decât toate florile, rugați-vă și pentru noi Domnului, 
ca să ne bucurăm veșnic împreună cu voi în Împărăția 
lui Dumnezeu158! 

 

 
Bucurați-vă Sfinților Mucenici, cei care ați 

murit pentru cărțile Bisericii! Bucurați-vă, că nu ați 
apărat literele, ci adevărul lui Dumnezeu! Bucurați-
vă, cei care v-ați făcut jertfă de bună mireasmă pentru 

 
157 Terminată la 21. 06, pe 30 decembrie 2020, în zi de 

miercuri. Imaginea întreită am preluat-o de aici:  
https://basilica.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Untitled-1-copy.jpg.  
158 Cei pomeniți pe 2 ianuarie, cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/January_2_(Eastern_Ort

hodox_liturgics)#cite_note-19: „At Rome, the commemo- 
ration of many Holy Martyrs, who, despising the edict of the 
emperor Diocletian, which ordered that the Sacred Books 
should be delivered up, preferred to surrender themselves to 
the executioners rather than to give Holy things to dogs”.  

Terminată la 19. 51, în zi de sâmbătă, pe 2 ianuarie 2021, 
la Turnu Măgurele.  
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apărarea dreptei credințe! Bucurați-vă pururea și vă 
rugați pentru noi, păcătoșii159!  

 

Spânzurare ți-ai agonisit, Sfinte Mucenice 

Giorgi [გიორგი], pentru că nu te-ai uitat la bătrâ- 

nețile tale160. Căci la 70 de ani ai mărturisit că ești 
ortodox și nu musulman, și după multe chinuri ai 
primit cununa slavei pe 2 ianuarie 1770, înmulțind 
Sfinții Georgiei. Pentru aceasta, roagă-te pentru noi, 
Sfinte Mucenice al lui Hristos, ca să biruim și noi 
toate, cu rugăciunile tale, și să ne odihnim veșnic 
întru Împărăția slavei Sale161!    

 
159 Terminată la 19. 55, în aceeași zi.  
160 Cel pomenit pe 2 ianuarie:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1603/sxsaintinfo.asp

x și https://www.oca.org/saints/lives/2021/01/02/108896-
new-martyr-george-of-iberia.    

161 Terminată la 20. 11, pe 2 ianuarie 2021, în zi de 
sâmbătă.  
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Ne înveți să priveghem162, Sfântă Preacuvioasă 

Maică Genoveva163, și să ținem mereu aprinsă lumina 
slavei Sale în ființa noastră. Căci nu știm când vine  
clipa morții noastre și mereu trebuie să fim pregătiți 
pentru întâlnirea cu Domnul. Roagă-te pentru noi, 
Sfântă a lui Dumnezeu, ca în pace să ne sfârșim viața 
noastră și să trecem, împreună cu tine, vămile demo- 
nilor, ca să ne bucurăm dumnezeiește în lumina cea 
neînserată a Împărăției Sale164!  

 

Întru tine s-au împlinit profețiile lui Mașiah 

[ יחַ  יֵּאל] Sfinte Mucenice Daniel ,165[ָמשִׁ  Diaconule ,166[ָדנִׁ

 
162 Cf.  
https://www.oca.org/saints/lives/2021/01/03/100015-

venerable-genevieve-of-paris: „Saint Genevieve considered 
the Saturday night Vigil service to be very important, since it 
symbolizes how our whole life should be. «We must keep vigil 
in prayer and fasting so that the Lord will find us ready when 
He comes», she said. She was on her way to Church with her  
Nuns one stormy Saturday night when the wind blew out her 
lantern. The Nuns could not find their way without a light, 
since it was dark and stormy, and the road was rough and 
muddy. Saint Genevieve made the Sign of the Cross over the 
lantern, and the candle within was lit with a bright flame. In 
this manner they were able to make their way to the Church 
for the service”. Cea pomenită pe 3 ianuarie.  

163 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Genevieve.  
164 Terminată la 20. 37, în zi de sâmbătă, pe 2 ianuarie 

2021.  
165 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Messiah.  
166 Grafia din WTT. Mă refer la Sfântul Mucenic Daniel 

din Padova, Diaconul, cel pomenit pe 3 ianuarie:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_of_Padua.  
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al lui Hristos, căci ai crezut în Cel care vorbise prin 
Profeții Săi, și l-ai ajutat pe Sfântul Ierarh Prosdo- 
chimos [Προσδόκιμος] în slujirea sa167. Ajută-mă și pe 
mine în viața și în slujirea mea, bineplăcutule al lui 
Dumnezeu, ca întru toate să mă împlinesc și să mă 
bucur, luând plata puținelor mele nevoințe duhovni- 
cești, pentru rugăciunile tale, Sfinte Părinte al slujirii 
lui Dumnezeu168!  

 

Sfinte Ekvtime [ექვთიმე]169, omule al lui Dum- 

nezeu, cel care te-ai nevoit pentru țara ta, Georgia, 
toată viața, de inimă ai murit, pentru că dureri multe 
ai trăit în viața ta. Dă-ne și nouă, Sfinte al lui Dum- 
nezeu, tărie în necazuri, în dureri și în supărări, ca să 
suportăm cu inimă bună intrigile și insultele de tot 
felul, iertând toate cu inimă milostivă, ca să fim fiii 
Celui Preaînalt170!  

 

Arătatu-Te-ai lumii, Hristoase, Dumnezeule, 

ca să Te cunoască toți oamenii că ești Fiul lui 
Dumnezeu întrupat. Dar prin dumnezeiasca Ta teo- 
fanie cea de la Iordanis, și Duhul și Tatăl ni S-au arătat 
nouă împreună cu Tine, ca să învățăm să ne închinăm 

 
167 Sfântul Prosdochimos, Episcopul de Padova, în Italia, 

cel care era de neam grec și care e pomenit pe 7 noiembrie:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Prosdocimus.  
168 Terminată la 21. 05, în zi de sâmbătă, pe 2 ianuarie 

2021.  
169 Cel pomenit pe 3 ianuarie:  

https://ka.wikipedia.org/wiki/ექვთიმე_თაყაიშვილი.    
170 Terminată la 21. 17, în zi de sâmbătă, pe 2 ianuarie 

2021.  
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Treimii Celei Preadumnezeiești, Care a făcut și ține 
toate prin puterea slavei Sale171.  

 
  

 
171 Terminată la 21. 24, în aceeași zi.  
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Cuprins  
 

 
1. Fără Dumnezeu rătăcim ca niște oi... (4) 
2. Vezi neputința și nepăsarea mea... (4) 
3. O, Dumnezeul meu și Domnul meu... (4) 
4. O, cât va fi de înfricoșătoare moartea... (4) 
5. Nimeni n-a păcătuit mai mult... (4-5) 
6. Iartă-mă, Doamne... (5) 
7. Tu ești Dumnezeu... (5) 
8. Preasfântă și Preacurată Maică... (5) 
9. Sfinte Ioanne, al Kronștadtului... (6) 
10. Doamne, Doamne, nu ne uita... (6) 
11. Sfinților Mucenici... (6) 
12. Sfântă Mucenică... (6-7) 
13. Cel ce mintea ți-ai unit-o... (7) 
14. Smerește, Doamne, inima mea... (7) 
15. Gol sunt de fapte bune... (7) 
16. Prea Cuvioasă Maică Maria... (7-8) 
17. Lacrimi dă-mi mie... (8) 
18. Primește-mă, Doamne... (8) 
19. Veniți cu bucurie... (8) 
20. Îndurate Doamne, pe mine... (9) 
21. Cu cuvântul tău ai încuiat cerul... (9) 
22. Cel ce voiește să fie mai mare... (9) 
23. Inima mea e ca o mare... (10) 
24. Ca un înger pământesc... (10) 
25. Nu ne uita, Sfinte Preacuvioase... (10) 
26. Preamilostivă, Preabună... (10-11) 
27. Sfinte Ierarhe, mare făcătorule... (11) 
28. Veselia Preoților și bucuria... (11) 
29. O, Cel ce Te-ai făcut om... (12) 



30. Vezi, Doamne, neputința mea... (12) 
31. O, ce rău m-am îmbolnăvit... (12-13) 
32. Astăzi Iubitorul de oameni... (13-14) 
33. Poporul care cerea minuni... (14) 
34. Cu ce limbă și cu ce gură... (14) 
35. Mulțimile, care Îl văzuseră... (14-15) 
36. Iartă-mă, Cel ce Te-ai răstignit... (15) 
37. Sfinte Profetule al lui Dumnezeu... (15) 
38. Stăpână, Preamilostivă Maică... (15-16) 
39. Miluiește-mă, Dumnezeule... (16) 
40. Preafrumoasă floare... (16) 
41. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu... (16) 
42. Doamne, mulțimea greșelilor... (17) 
43. Tu, Doamnă... (17) 
44. Cel ce cu buzele dumnezeiești... (17-18) 
45. Milostivește-Te, Doamne... (18) 
46. Sfântule Mucenic... (18) 
47. Sfinte Preacuvioase Părinte Efrem... (18) 
48. La adormirea ta... (19) 
49. Doamne, rănile sufletului... (19) 
50. Desfătarea păcatului... (19) 
51. Duhule Sfinte, Mângâietorule... (19-20) 
52. Ajută, Doamne... (20) 
53. Vindecă, Doamne... (20) 
54. A Ta este dreptatea, Doamne... (20) 
55. Mă văd de acum... (20) 
56. Pe cine nu l-ai iertat Tu?... (21) 
57. Îndreaptă, Sfinte Doamne... (21) 
58. În Farasa [Φάρασα] Cappadociei... (21) 
59. Cel ce 55 de ani ai slujit... (21-22) 
60. Floare cu bun miros... (22) 
61. Sfinților Apostoli Petros și Pavlos... (22) 
62. Dumnezeiescule Nifon [Νήφων]... (22-23) 



63. Sfinte Părinte Nifon... (23) 
64. Ocrotitorule al celor suferinzi... (23) 
65. Focul cel din lumea aceasta... (24) 
66. Grăbește spre ajutorul meu... (24) 
67. Miluiește zidirea ta... (24) 
68. Bolnavul meu suflet... (25) 
69. Mă apropii de Tine... (25) 
70. Foc și lumină sunt Tainele Tale... (25) 
71. Învierea Ta, Hristoase Dumnezeule... (25) 
72. Miluiește-mă, Doamne... (26) 
73. Zdrobește nesimțirea mea cea multă... (26) 
74. Cel ce pe Sfântul Lazaros... (26) 
75. Cu cătușe de fier e ținut sufletul meu... (26) 
76. Cu tâlcuirile minții tale... (27) 
77. Sfântă Mare Mucenică Marina... (27) 
78. Ai udat cu sângele tău pământul... (27-28) 
79. Miluiește-mă, Doamne... (28) 
80. Lacrimi dă-mi mie, Doamne... (28) 
81. Cercetează, Mântuitorule... (28) 
82. Sufletul meu cel obosit... (28) 
83. La Tine e nădejdea mea... (28) 
84. Dă-mi mie, Doamne... (29) 
85. Sfântă Cruce, ajută-mi mie... (29) 
86. Femeia cea păcătoasă... (29) 
87. Văzând marea Ta milostivire... (29) 
88. Mult a iubit femeia cea păcătoasă... (30) 
89. Cu mulțimea minunilor... (30) 
90. Nestricate sunt Sfintele tale Moaște... (30) 
91. Apele Lomului au păstrat... (30-31) 
92. Iubitorule de nevoință... (31) 
93. Sărutând Sfintele tale Moaște... (31-32) 
94. Gura Ortodoxiei... (32) 
95. În casa sufletului meu... (32-33) 



96. Inima mea cea ticăloasă... (33) 
97. S-a răcit dragostea mea... (33) 
98. Luminează mintea mea... (33) 
99. Cine poate spune iubirea ta... (33-34) 
100. Dă-mi, Doamne al meu... (34) 
101. Nu mă lăsa până în sfârșit... (34) 
102. Cântare de mulțumire... (34-35) 
103. Mult dorite sunt locașurile Tale... (35) 
104. Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina... (36) 
105. Dă-mi, Doamne, frica Ta... (36) 
106. Miluiește, Doamne... (36) 
107. Podoaba Cuvioșilor... (37) 
108. În Asia Mică te-ai născut... (37-38) 
109. Pe pământ ai dus viață dureroasă... (38-39) 
110. Nimeni nu te-a văzut vreodată râzând... (39) 
111. Ceea ce ai dorit viața cea cuvioasă... (39-40) 
112. Dumnezeu te-a întărit pe tine... (40) 
113. Toată viața ta a fost o oglindă... (40) 
114. Prin credința și dragostea ta... (40-41) 
115. Din viețuirea cea înaltă... (41) 
116. La fericită adormirea ta... (41) 
117. Nu înțeleg hulitorii... (41-42) 
118. Sfinților români... (42) 
119. Sfinților Mucenici... (42-43) 
120. Sfinte Ierarhe al Nineviului... (43) 
121. Să privim cu nespus dor... (43-44) 
122. Neobositule tălmăcitor... (44) 
123. Auzi, Doamne, inima mea... (44) 
124. Odihnește mintea mea... (44) 
125. Tămăduitorule al bolilor trupești... (45) 
126. La tăierea grumazului tău... (45) 
127. Dumnezeiescule Părinte al Sinaiului... (45-

46) 



128. Cu învățăturile tale... (46) 
129. Sfinte Ioane de la Neamț... (46-47) 
130. Să cântăm cu inima... (47) 
131. Doamne, Multmilostive... (47) 
132. Moleșeala sufletului meu... (48) 
133. Miluiește-mă, Dumnezeule... (48) 
134. Sfinte Profetule Ionas [Ἰωνᾶς]... (48-49) 
135. Bucuria pustnicilor... (49) 
136. Repede se pleacă voia mea... (49) 
137. Prin viața ta cea dumnezeiască... (149-150) 
138. Auzind faptele smereniei tale... (50) 
139. Vrăjmașul cel din Iad... (51) 
140. Profetul Iezechiil [Ιεζεκιήλ]... (51) 
141. Auzi-ne, Doamne...(51) 
142. Ziua e pe sfârșite... (51-52) 
143. Inima mea către Tine se înalță... (52) 
144. Vai mie, că tronul Judecății Tale... (52) 
145. Părăsiți de Dumnezeu... (52-53) 
146. Sămânța care a căzut... (53) 
147. Întru adormirea ta... (53) 
148. Crucea Ta, Doamne... (53-54) 
149. Dumnezeieștii Părinți... (54) 
150. Salomi [Σαλώμη]... (54) 
151. În amară boală am căzut... (54-55) 
152. Îndreaptă ochii mei... (55) 
153. Amară e amintirea morții... (55) 
154. Mulțimea păcatelor mele... (55) 
155. Calea cea aspră... (55) 
156. De sarcina cea înfricoșătoare... (56) 
157. Pe mine, ticălosul și spurcatul... (56) 
158. Îndreaptă inima mea... (56) 
159. Dă-mi, Doamne, lacrimi... (56) 
160. Inima mea cea pustie... (57) 



161. Cum voi sta înaintea Ta... (57) 
162. Nașterea ta, Preacurată... (57) 
163. Moartea soțului tău... (57-58) 
164. Cu minunile tale ai umplut lumea... (58) 
165. Cel ce ai dorit a sluji lui Hristos... (58-59) 
166. Cu cărțile și cu cuvintele tale... (59) 
167. „Nu plânge [Μὴ κλαῖε]!”... (59) 
168. Doamne, ticăloasă viață... (59) 
169. Smerește inima mea... (60) 
170. Păcatul m-a rănit de moarte... (60) 
171. Cel ce ai spălat pământul... (60) 
172. Sunt prea ticălos... (61) 
173. Rănile sufletului meu... (61) 
174. În vremea postului... (61) 
175. Ajută-mi, Preacurată Stăpână... (61) 
176. Milostive Doamne... (61) 
177. Sărac sunt eu de fapte bune... (62) 
178. Iisuse, Mântuitorul meu... (62) 
179. Nu știu ei, Preacurată Stăpână... (62) 
180. Alungă răutatea din inima mea... (62) 
181. Stăpână prea bună... (63) 
182. Am căzut în rele patimi... (63) 
183. O, cum am pierdut pacea... (63) 
184. Leprosul meu suflet... (63-64) 
185. La Biserica Ta alerg... (64) 
186. Făcătorul meu și pacea mea... (64) 
187. Rogu-mă Ție, Doamne... (64) 
188. Zilele vieții mele... (64) 
189. Cu rugăciunile tale... (65) 
190. Pocăiește-te, ticălosul meu suflet... (65) 
191. Dumnezeule, inima mea... (65) 
192. Cum poți suporta... (65) 
193. Ai milă, Doamne... (65-66) 



194. Am greșit și viața mea e murdară... (66) 
195. Multe sunt păcatele mele... (66) 
196. Stăpână, pe ticălosul tău rob... (66) 
197. Tu ai primit-o, Doamne... (66) 
198. Am greșit, Părinte... (67) 
199. Roade nu am... (67) 
200. Singurătatea străinătății... (67) 
201. Urmând Dumnezeiescului... (67-68) 
202. Bolile le-ai răbdat cu bărbăție... (68) 
203. Făptura lui Dumnezeu...(68) 
204. Orfan ai rămas de mic... (69) 
205. Minunat ești și după... (69) 
206. Ierarhule cel mare și prea iubit... (69-70) 
207. Cine poate spune curăția ta... (70) 
208. Pe oaia cea pierdută... (70) 
209. Repede alunec... (70) 
210. Pofta păcatului... (71) 
211. Pocăiește-te, suflete al meu... (71) 
212. Pentru ce nu-ți vezi păcatele... (71) 
213. Amară e viața mea... (71) 
214. Cânta-voi ție, Stăpână prea bună... (71-72) 
215. Iată, a venit ceasul... (72) 
216. Vai, vai omului care Îl uită... (72-73) 
217. Postul închide gurile patimilor... (73) 
218. Păcatele mele mă afundă... (73) 
219. Puține sunt zilele vieții mele... (73) 
220. O, Preasfântă Stăpână... (73-74) 
221. Mare este viața ta... (74) 
222. Te-ai mutat la cele de sus... (74) 
223. Acatistul românesc al Sfântului și Dreptului 

Ioann [Иоанн]  din Kronștadt [Кроншта́дт], Făcăto- 
rul de minuni († 20 decembrie) (75-101) 



224. Rugăciune către Sfântul și Dreptul Ioann 
din Kronștadt, Făcătorul de minuni (101-102) 

225. Rugăciune către Sfântul Ioann din Kron- 
ștadt, atunci când vrem să ne mărturisim și să ne îm- 
părtășim cu Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus 
Hristos (103-104) 

226. Rugăciune pentru o femeie care nu a putut 
să nască până acum (105) 

227. Rugăciune pentru cel care vrea un loc de 
muncă (106) 

228. Rugăciune pentru miluirea și iertarea tutu- 
ror oamenilor celor vii și a celor adormiți  (107-109) 

229. Slujba de sfințire a unei mașini sau a altui 
mijloc de transport (110-113) 

230. Acatistul Sfântului Ilie, Văzătorul de Dum- 
nezeu († 4 mai) (114-141) 

231. Rugăciune de mărturisire și de umilință că- 
tre Domnul nostru Iisus Hristos (142-146) 

232. Acatistul românesc al Sfântului Preacu- 
viosului Părintelui nostru Simeon Noul Teolog  [Συμε- 
ὼν ὁ Νέος Θεολόγος] († 12 martie) (147-173) 

233. Rugăciune de mulțumire către Sfântul Si- 
meon Noul Teolog pentru binefacerile aduse de el în 
viața mea (173-175) 

234. Rugăciunea de obște către Sfântul Simeon 
Noul Teolog (175-176) 

235. Cântări duhovnicești la 5 noiembrie (177-
179) 

236. Cântări duhovnicești la 9 noiembrie (180-
182) 

237. Cântări duhovnicești la 11 noiembrie (183-
185) 



238. Cântări închinate Sfântului Ioannis Da- 
maschinos (186-188) 

239. Capul tău cel prea frumos...(189) 
240. Pentru că i-ai cercetat... (189-190) 
241. Ochii tăi cei frumoși... (190) 
243. Legându-ți-se o ancoră de gâtul tău... (191) 
244. Sfinte Ierarhe Nikolai... (191) 
245. Auzul cel adevărat... (191-192) 
246. Vine ceasul [ἔρχεται ὥρα]... (192) 
247. Cei care nu cinstesc Sfintele Moaște... (192-

193) 
248. Privim la Sfânta Ta Icoană... (193) 
249. Născătoarea de Dumnezeu... (193-194) 
250. Domnul Iisus Hristos... (194) 
251. Unul ești Hristoase... (194-195) 
252. Nu este mântuire fără nevoință... (195) 
253. În mijlocul indiferenței... (195) 
254. Cu smerenia ta i-ai rușinat... (195-196) 
255. Dumnezeiască Crucea Ta... (196) 
256. Pe Cruce Te-ai slăvit... (196) 
257. Durerile și bolile noastre... (197) 
258. Înăuntrul întristării... (197) 
259. Sfinte Mucenice Avacum... (197-198) 
260. Prieteni Sfinți ai avut... (198-199) 
261. Ți-ai mărturisit păcatele tale... (199) 
262. Pe logodnicul tău păgân... (199-200) 
263. Dezbrăcatu-te-ai de haine... (201) 
264. Pe râul Tverța [Тверца́] au plutit...(201-202) 
265. Prinț și pirat ai fost... (202) 
266. Izvorul tău cel minunat... (203) 
267. Jertfă de bună mireasmă... (203) 
268. Văzătorule de Dumnezeu... (204) 
269. Scos ai fost din Ierusalim... (204-205) 



270. Preacurata Stăpână... (205) 
271. Văzut-ai stea minunată pe cer... (206) 
272. Bolnav și în pat erai... (206-207) 
273. Ai îngropat Sfintele Moaște... (207) 
274. „Cea neagră” este numele tău... (208) 
275. Poruncă dumnezeiască... (208-209) 
276. Rugăciunea ne învață să ne rugăm... (209) 
277. Anul cel plăcut Domnului... (209) 
278. Înălțările cele rele... (209-210) 
279. Toată legea se împlinește... (210) 
280. Gol te-ai nevoit în munte... (210-211) 
281. Treime a Cuvioșilor Părinți... (211-212) 
282. La Roma l-ați disprețuit... (212) 
283. Bucurați-vă Sfinților Mucenici... (212-213) 
284. Spânzurare ți-ai agonisit... (213) 
285. Ne înveți să priveghem... (214) 
286. Întru tine s-au împlinit profețiile... (214-215) 

287. Sfinte Ekvtime [ექვთიმე]... (215) 

288. Arătatu-Te-ai lumii... (215-216)  
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